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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
ändring av vissa bestämmelser som gäller befrielse från 
mervärdesskatt och accis på och tullfrihet för hemkomst-
gåvor 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att bestämmel-
serna i mervärdesskattelagen och lagen om 
påförande av accis ska ändras till den del de 
gäller befrielse från mervärdesskatt och accis 
på varor som en resande för in till Finland 
från ett område utanför Europeiska gemen-
skapen. I anslutning till detta ändras också 
tullagen och lagen om undantag för landska-
pet Åland i fråga om mervärdesskatte- och 
accislagstiftningen. 

Med de föreslagna ändringarna genomförs 
rådets direktiv om undantag från mervärdes-
skatt och punktskatt på varor som införs av 
resande från tredjeländer. Centrala ändringar 
i förhållande till den gällande lagstiftningen 
är att värdet höjs i fråga om de varor som en 
resande får föra in från ett område utanför 
gemenskapen utan att behöva betala mervär-

desskatt, och att det tillämpas ett annat värde 
i fråga om resande som anländer flyg- eller 
sjöledes än för resande i annan trafik. Dess-
utom görs små ändringar i de kvantitativa 
begränsningarna av skattebefrielsen för vissa 
varor samt vissa justeringar och strukturella 
ändringar i lagstiftningen om resandes hem-
komstgåvor. 

Samtidigt görs en mindre ändring i be-
stämmelserna om befrielse från mervärdes-
skatt och accis när det gäller införsel av gå-
vor som skickats av privatpersoner samt lag-
tekniska justeringar i vissa bestämmelser i 
mervärdesskattelagen som gäller skattefri in-
försel. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 december 
2008. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

Lagstiftningen om befrielse från mervär-
desskatt och accis på varor som förs in av re-
sande som kommer från ett område utanför 
Europeiska gemenskapen har inom Europe-
iska unionen förenhetligats genom ett direk-
tiv. Bestämmelser om dessa skattebefrielser 
finns i rådets direktiv 69/169/EEG om har-
monisering av lagstiftningen om befrielse 
från omsättningsskatter och punktskatter på 
varor som införs av resande, nedan det gamla 
resgodsdirektivet. I direktivet föreskrivs om 
den allmänna värdegränsen för skattefri in-
försel när det gäller resande som kommer 
från ett område utanför gemenskapen samt 
om kvantitativa begränsningar av skattefrihe-
ten när det gäller vissa produkter.  

Motsvarande bestämmelser om tullar finns 
i rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upp-
rättandet av ett gemenskapssystem för tullbe-
frielse, nedan tullfrihetsförordningen.  

Kommissionen lade den 22 februari 2006 
fram ett förslag till ett nytt resgodsdirektiv; 
förslag till rådets direktiv om befrielse från 
mervärdesskatt och punktskatt på varor som 
införs av resande från tredjeländer, 
KOM(2006) 76 slutlig. I Europeiska unio-
nens råd nådde man redan den 28 november 
2006 enighet om innehållet i det nya res-
godsdirektivet. Det slutliga godkännandet av 
direktivet måste vänta på att motsvarande 
ändringar skulle göras i tullfrihetsförordning-
en.  

Tullfrihetsförordningen ändrades genom 
rådets förordning (EG) nr 274/2008 av den 
17 mars 2008 om ändring av förordning 
(EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett ge-
menskapssystem för tullbefrielse, nedan änd-
ringen av tullfrihetsförordningen. Enligt den 
ändrade tullfrihetsförordningen är importen 
av varor som ingår i det personliga bagaget 
hos resande tullfri, om sådan import är befri-
ad från mervärdesskatt i enlighet med be-
stämmelser i nationell lagstiftning antagen i 
enlighet med resgodsdirektivet. Ändringen 
av tullfrihetsförordningen tillämpas från och 
med den 1 december 2008. 

Europeiska unionens råd antog den 20 de-
cember 2007 ett nytt resgodsdirektiv; rådets 

direktiv 2007/74/EG om undantag från mer-
värdesskatt och punktskatt på varor som in-
förs av resande från tredjeländer, nedan res-
godsdirektivet. Direktivet trädde i kraft den 
29 december 2007. De bestämmelser i direk-
tivet som gäller skattefriheter som tillämpas 
på hela gemenskapsområdet ska sättas i kraft 
i medlemsstaterna den 1 december 2008. 
 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning 

Varor som resande för in från tredjeländer 

Det har ansetts nödvändigt att fortsätt-
ningsvis låta varor som ingår i det personliga 
resgods som följer med resande från tredje-
länder befrias från mervärdesskatt och accis, 
förutom när det gäller införsel av varor för 
kommersiella ändamål, detta i syfte att und-
vika dubbelbeskattning. Det gäller också si-
tuationer där det på grund av omständighe-
terna kring införseln inte finns något egent-
ligt behov av att skydda ekonomin. 

Syftet med revideringen av resgodsdirekti-
vet var att göra bestämmelserna i det gamla 
resgodsdirektivet tidsenligare. Det var nöd-
vändigt att justera systemet, bl.a. på grund av 
EU:s utvidgning och gemenskapens nya yttre 
gränser. Med revideringen strävade man ock-
så efter att förenkla direktivets bestämmelser 
och struktur och få bestämmelserna att mot-
svara dagens lagtekniska krav. 

En central förändring i förhållande till det 
gamla resgodsdirektivet är att värdegränsen 
höjts och att det görs skillnad mellan flyg- 
och sjöresenärer och resenärer i annan trafik. 
Enligt det gamla direktivet ska, i fråga om 
resor från tredjeländer, varor som ingår i re-
sandes personliga bagage befrias från mer-
värdesskatt och accis, om varornas värde 
uppgår till högst 175 ecu. Enligt det nya di-
rektivet är värdegränsen för flyg- eller sjöre-
senärer 430 euro och för andra resenärer 300 
euro.  

I den nya värdegränsen har man beaktat det 
faktum att pengarnas realvärde har förändrats 
efter att värdegränsen höjdes år 1994. Med 
den lägre värdegränsen för landtrafiken tog 
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man i beaktande att det faktum att det är lätt 
att göra inköp utomlands kan leda till pro-
blem i de medlemsstater som delar gräns 
med tredjeländer som har betydligt lägre pri-
ser.  

Värdegränsen gäller inte varor som omfat-
tas av kvantitativa begränsningar. Till dessa 
produkter hör fortfarande tobaksprodukter 
och alkoholdrycker samt i vissa fall bränslen.  

Det gamla resgodsdirektivets kvantitativa 
begränsningar av skattefriheten när det gäller 
parfymer, kaffe och te har slopats i det nya 
resgodsdirektivet, eftersom det för dessa pro-
dukter inte tas ut accis i EU-länderna, med 
några undantag. För produkterna i fråga gäll-
er i fortsättningen en värdegräns.  

Enligt det gamla resgodsdirektivet har 
medlemsstaterna haft rätt att fritt tillämpa 
lägre kvantitativa begränsningar av skattefri-
heten när det gäller tobaksprodukter än det 
som föreskrivs i direktivet. Endast Österrike 
har utnyttjat denna möjlighet. I det nya direk-
tivet föreskrivs om såväl högre som lägre 
kvantitativa begränsningar av skattefriheten 
när det gäller tobaksprodukter, och medlems-
länderna kan välja vilken begränsning de vill 
tillämpa. De högre begränsningarna motsva-
rar de maximala begränsningarna i det gamla 
resgodsdirektivet. Dessa begränsningar avser 
200 cigaretter, 100 cigariller, 50 cigarrer eller 
250 gram pip- och cigarettobak. De lägre be-
gränsningarna avser 40 cigaretter, 20 cigaril-
ler, 10 cigarrer eller 50 gram pip- och ciga-
rettobak. 

I det nya direktivet ges medlemsstaterna 
möjlighet att i fråga om tobaksprodukter till-
lämpa olika begränsningar på flygresenärer 
och övriga resenärer, så att de högre be-
gränsningarna tillämpas på flygresenärer och 
de lägre begränsningarna på övriga resenärer.  

Enligt det nya direktivet kan dessutom 
skattebefrielse tillämpas på alla kombinatio-
ner av olika tobaksprodukter, förutsatt att de 
sammanlagda procentandelarna för de en-
skilda ransonerna inte överstiger 100 procent. 
En resande kan med andra ord skattefritt föra 
in t.ex. 100 cigaretter och 25 cigarrer, om de 
högre begränsningarna tillämpas. Någon så-
dan bestämmelse ingår inte i det gamla res-
godsdirektivet. Det är oklart om bestämmel-
serna har kunnat tillämpas på ett sätt som 
motsvarar den nya bestämmelsen. 

Genom det nya direktivet har de kvantitati-
va begränsningarna för alkohol och alkohol-
drycker ändrats så att den kvantitativa be-
gränsningen för icke-mousserande vin höjdes 
från två till fyra liter och så att det för öl in-
fördes en kvantitativ begränsning på 16 liter.  

I fråga om skattefri införsel av öl har det 
tillämpats en allmän värdegräns på 175 euro 
enligt det gamla resgodsdirektivet. Att en 
värdegräns tillämpas på öl innebär t.ex. att en 
resande, med den nuvarande prisnivån i 
Ryssland, skatte- och tullfritt kan föra in cir-
ka 150—200 liter öl till gemenskapens om-
råde. Avsaknaden av en kvantitativ begräns-
ning för öl har därmed stått i disproportion 
till de kvantitativa begränsningar som tilläm-
pas på andra alkoholdrycker. 

En faktor bakom förändringen är också att 
Finland hade beviljats ett temporärt undantag 
att kunna tillämpa en kvantitativ begränsning 
på 16 liter när det gäller införsel av öl.  

När Finland anslöt sig till Europeiska unio-
nen fick landet ett temporärt undantagstill-
stånd att begränsa den accisfria införseln av 
tobaksprodukter och alkoholdrycker som in-
förskaffats skattepliktiga i andra medlemssta-
ter (bilaga XV kapitel IX punkt 3 i Finlands 
anslutningsakt). I fråga om öl fick Finland 
tillämpa en kvantitativ begränsning på 15 li-
ter. Finland måste enligt undantagstillståndet 
säkerställa att import av öl från tredjeländer 
inte får ske på gynnsammare villkor än sådan 
import från andra medlemsstater. Utgående 
från detta fastställdes i Finland en kvantitativ 
begränsning på 15 liter när det gäller accis-
frihet och tullfrihet för öl som resande för in 
från tredjeländer.  

Finland ville dock bryta kopplingen mellan 
den kvantitativa begränsningen av öl som 
förs in från tredjeländer och det undantag 
som gäller införsel från andra medlemsstater, 
och lämnade in en ansökan om detta till 
kommissionen. Till följd av detta antog rådet 
direktiv 2000/47/EG om ändring av direktiv 
69/169/EEG och 92/12/EEG (av den 25 feb-
ruari 1992 om allmänna regler för punktskat-
tepliktiga varor och om innehav, flyttning 
och övervakning av sådana varor) beträffan-
de tillfälliga kvantitativa restriktioner för im-
port till Finland av öl. Samtidigt antog rådet 
också förordning (EG) nr 1671/2000 om änd-
ring av förordning (EEG) nr 918/83 beträf-
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fande ett tillfälligt undantag för tullfri import 
av öl till Finland. Genom dessa rättsakter fick 
Finland rätt att fram till slutet av år 2005 till-
lämpa en kvantitativ begränsning på minst 
sex liter när det gäller tullfrihet och befrielse 
från accis och mervärdesskatt vid resandein-
försel av öl från områden utanför gemenska-
pen. Undantaget genomfördes i de nationella 
författningarna i form av en kvantitativ be-
gränsning på 16 liter. 

Finlands undantag avseende öl förlängdes 
till slutet av år 2007 genom direktiv 
2005/93/EG om ändring av direktiv 
69/169/EEG vad avser den tillfälliga kvanti-
tativa restriktionen för import av öl till Fin-
land. I tullfrihetsförordningen har någon 
motsvarande kvantitativ begränsning inte 
upprätthållits, eftersom tullen på öl redan 
hade avskaffats. Genom resgodsdirektivet 
förlängdes ölundantaget för Finlands del yt-
terligare till den 30 november 2008. 

De kvantitativa begränsningarna av andra 
alkoholdrycker än öl och vin bibehölls. Ge-
nom resgodsdirektivet förtydligades formule-
ringarna om olika slag av alkoholdrycker. 
Ändringen har inte någon innehållslig inver-
kan på skattefriheten. Enligt direktivet kan en 
resande dessutom, på samma sätt som i fråga 
om tobaksprodukter, på en gång skattefritt 
föra in alkoholdrycker som hör till olika ka-
tegorier av alkoholdrycker så att de samman-
lagda procentandelarna för de enskilda ran-
sonerna inte överstiger 100 procent. Be-
stämmelsen gäller inte icke-mousserande vin, 
och inte heller öl. Någon sådan bestämmelse 
ingår inte i det gamla resgodsdirektivet. Det 
är oklart om skattefriheten har kunnat tilläm-
pas på ett sätt som motsvarar den nya be-
stämmelsen. 

I resgodsdirektivet har dessutom skattefri-
heten ändrats och förtydligats i fråga om 
bränslet i motordrivna transportmedel som 
privatpersoner för in från tredjeländer.  

Tullfrihetsförordningen har innehållit be-
stämmelser som till väsentliga delar motsva-
rar bestämmelserna om skattefrihet i det 
gamla resgodsdirektivet och som handlar om 
tullfrihet för varor som ingår i resandes per-
sonliga bagage.  

Genom ändringen av tullfrihetsförordning-
en upphävs de detaljerade bestämmelserna 
om tullfrihet för varor som ingår i resandes 

personliga bagage. Enligt den reviderade ar-
tikel 45 i tullfrihetsförordningen beviljas be-
frielse från importtull för varor som ingår i 
det personliga bagaget hos resande från tred-
jeländer, om sådan import är befriad från 
mervärdesskatt i enlighet med bestämmelser 
i nationell lagstiftning antagen i enlighet med 
resgodsdirektivet. Genom ändringen vill man 
säkerställa att det för införsel av varor som 
ingår i det personliga bagaget hos resande 
inte heller ska tas ut tull, om varorna är befri-
ade från mervärdesskatt. Tullfrihetsförord-
ningen är direkt tillämplig rätt i medlemssta-
terna. 
 
Gåvoförsändelser från tredjeländer då motta-
garen är en privatperson 

Bestämmelser om befrielse från mervär-
desskatt och accis vid införsel av sådana gå-
voartiklar av ringa värde som en privatperson 
utanför gemenskapen skickar till en annan 
privatperson finns i rådets direktiv 
2006/79/EG om befrielse från införselskatter 
på varor i småförsändelser av icke-kommer-
siell karaktär från tredjeländer, nedan direkti-
vet om småförsändelser. Direktivet är en ko-
difierad version av ett tidigare direktiv. 
 
2.2 Lagstiftningen i Finland 

Varor som resande för in från tredjeländer 

Den finländska lagstiftningen om befrielse 
från mervärdesskatt och accis på varor som 
förs in av resande som kommer från ett om-
råde utanför gemenskapen grundar sig på 
EG-lagstiftningen. 

I 95 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) 
finns bestämmelser om befrielse från mer-
värdesskatt på varor som resande för in. En-
ligt bestämmelsen får en resande som anlän-
der till Finland från ett område utanför ge-
menskapen skattefritt föra in personligt res-
gods till ett värde av högst 175 euro, men i 
fråga om öl inte mer än 16 liter. I penningbe-
loppet inräknas inte tobaksprodukter, alko-
hol, alkoholdrycker, parfym, eau de toilette 
eller kaffe- och teextrakt som resanden kan 
föra in skattefritt i de mängder som 2 mom. 
föreskriver, detta i överensstämmelse med 
resgodsdirektivet.  
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För personalen på ett transportmedel i yr-
kesmässig trafik mellan Finland och ett land 
utanför gemenskapen är rättigheten att föra in 
varor utan mervärdesskatt och accis begrän-
sad. Detta har i mervärdesskattelagen genom-
förts i form av en hänvisning från 95 § 
3 mom. i mervärdesskattelagen till 12 § i 
tullagen (1466/1994). Också i lagen om påfö-
rande av accis (1469/1994) har detta genom-
förts i form av en hänvisning från 21 § i la-
gen om påförande av accis till 12 § i tullagen. 
I 12 § i tullagen föreskrivs att den som hör 
till personalen på ett transportmedel som 
hemkomstgåvor får föra in varor enligt vad 
tullfrihetsförordningen föreskriver om passa-
gerare. Mängen av hemkomstgåvor under en 
kalendermånad får dock inte överstiga den 
mängd som en resande får föra in på en gång. 
Införseln av varor ska begränsas till en gång 
per månad. 

Med gemenskapen avses i 1 a § i mervär-
desskattelagen gemenskapens mervärdesskat-
teområde enligt Europeiska gemenskapernas 
lagstiftning. Bestämmelsen om resandeinför-
sel som befrias från mervärdesskatt gäller in-
försel från sådana områden som inte hör till 
gemenskapens mervärdesskatteområde. På 
motsvarande sätt tillämpas bestämmelserna 
om accisfrihet när det gäller resandeinförsel. 

I lagen om påförande av accis finns be-
stämmelser om befrielse från accis på hem-
komstgåvor som passagerare har med sig. 
Enligt 16 § 10 punkten i lagen om påförande 
av accis är produkter som passagerare för in 
som hemkomstgåvor från en plats utanför 
gemenskapen accisfria, om inte annat be-
stäms särskilt någon annanstans i lagen om 
påförande av accis. Accisfriheten verkställs 
under samma förutsättningar och med samma 
begränsningar som bestäms om tullfrihet. 
När det gäller tullfrihet tillämpas tullfrihets-
förordningen på resande som anländer till 
gemenskapens område från tredjeländer. 

De varor som resande för in är med beak-
tande av de begränsningar som fastställs i ar-
tikel 46–49 i tullfrihetsförordningen tullfria, 
under förutsättning att införseln inte är av 
kommersiell natur. Införseln anses enligt för-
ordningen inte vara av kommersiell natur om 
den är tillfällig och enbart rör varor som ute-
slutande är för resandenas eller deras famil-
jers personliga bruk eller varor som är av-

sedda som gåvor. Varorna får dessutom inte 
till sin natur eller mängd vara sådana att de 
kan uppfattas som varor som är avsedda för 
kommersiella ändamål.  

I den värdegräns på 175 euro som fastställs 
i artikel 47 i tullfrihetsförordningen ingår inte 
värdet på de produkter på vilka det tillämpas 
kvantitativa begränsningar enligt artikel 46 i 
förordningen. Till dessa varor hör bl.a. to-
baksprodukter och alkoholdrycker.  

I 19 § i lagen om påförande av accis listas 
de maximala mängder tobaksprodukter och 
alkoholdrycker som, i överensstämmelse 
med resgodsdirektivet, accisfritt får föras in 
från ett område utanför gemenskapen till Fin-
land. De maximala mängderna motsvarar de 
mängder som anges i 95 § i mervärdesskatte-
lagen. I fråga om tobaksprodukter gäller de 
kvantitativa begränsningarna i 19 § i lagen 
om påförande av accis endast de produkter 
som det föreskrivs om i resgodsdirektivet. 
Privat införsel av exempelvis cigarettpapper 
anses ingå i det allmänna värde på 175 euro 
som gäller för införsel.  

Det bränsle som en passagerare för med sig 
i motorfordon eller fartyg är befriat från accis 
med stöd av 16 § 10 och 10 a punkten i lagen 
om påförande av accis. 

Begränsningarna av passagerares accisfria 
införsel av tobaksprodukter, alkoholdrycker 
och bränslet i motorfordon är i huvudsak de 
samma som begränsningarna av tullfriheten 
när det gäller passagerares införsel av pro-
dukterna i fråga. 

Landskapet Åland hör till gemenskapens 
tullområde. Enligt protokoll N:o 2 som ingår 
som bilaga i fördraget om Finlands anslut-
ning till Europeiska unionen (FördrS 
103/1994) förblir landskapet Åland utanför 
tillämpningsområdet för de bestämmelser 
inom Europeiska gemenskapen vars syfte är 
att harmonisera mervärdebeskattningen, ac-
cisbeskattningen och lagstiftningen om andra 
former av indirekt beskattning i medlemssta-
terna. Landskapet Åland betraktas i mervär-
desbeskattningen som tredje territorium och i 
påförandet av accis som ett nationellt område 
som inte hör till direktivens tillämpningsom-
råde. Därmed tillämpas resgodsdirektivet 
också på trafiken mellan landskapet Åland 
och resten av Finland. 
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Av denna orsak har man varit tvungen att 
ställa en skattegräns mellan landskapet Åland 
och fasta Finland. På försäljning och överfö-
ring av varor och tjänster mellan Åland och 
det övriga Finland tillämpas samma regler 
som i fråga om handeln mellan Finland och 
länder utanför Europeiska gemenskapen. I 
fråga om handeln mellan bl.a. Åland och res-
ten av Finland är därmed exporten fri från 
mervärdesskatt och motsvarande import be-
skattas. Om man bortser från de undantag 
som skattegränsen orsakar, tillämpas samma 
mervärdesskatte- och accissystem på Åland 
som på annat håll i Finland.  

Om de undantag som gäller landskapet 
Åland i fråga om bestämmelserna i mervär-
desskattelagen och lagen om påförande av 
accis föreskrivs i lagen om undantag för 
landskapet Åland i fråga om mervärdesskat-
te- och accislagstiftningen (1266/1996), ned-
an speciallagen. 

I 18 § i speciallagen anges att det som i 9 
kap. i mervärdesskattelagen föreskrivs om in-
försel av varor till gemenskapen också till-
lämpas på införsel av varor till landskapet 
Åland från en annan del av landet, en annan 
medlemsstat eller en plats utanför gemenska-
pen samt på införsel av varor från landskapet 
Åland till en annan del av landet. Detta gäller 
alltså också 95 § i mervärdessakttelagen som 
reglerar skattefriheten i fråga om de varor 
som resande för in. Motsvarande bestämmel-
se i lagen om påförande av accis finns i 27 § 
i speciallagen. 

När det gäller mervärdesskatt finns i 21 § i 
speciallagen, och när det gäller accis i 32 § i 
speciallagen, en särskild bestämmelse om va-
ror som personalen på ett transportmedel i 
yrkesmässig trafik för med sig.   
 
Gåvoförsändelser från tredjeländer då motta-
garen är en privatperson 

Andra än kommersiella försändelser av 
ringa värde som en privatperson skickat från 
en plats utanför gemenskapen till en annan 
privatperson i Finland är med stöd av 16 § 10 
punkten i lagen om påförande av accis accis-
fria, med undantag för alkoholdrycker. 

Sådana försändelser är på motsvarande sätt 
också befriade från mervärdesskatt enligt 
mervärdesskattelagen. I mervärdesskattela-

gen ingår dock ingen begränsning för alko-
holdrycker. 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen 

Varor som resande för in från tredjeländer 

Målet med propositionen är att genomföra 
resgodsdirektivet i den nationella lagstift-
ningen. Direktivet förutsätter att Finlands 
mervärdesskatte- och accislagstiftning revi-
deras. Avsikten är också att göra de bestäm-
melser i mervärdesskattelagen och lagen om 
påförande av accis som gäller varor som re-
sande för in enhetliga och tydliga. 

Den nuvarande maximigränsen på 175 euro 
för resandes mervärdesskattefria införsel av 
varor höjs i enlighet med det nya resgodsdi-
rektivet till 300 euro, och för flyg- och sjöre-
senärer införs en sådan separat maximigräns 
på 430 euro som direktivet förutsätter för in-
förseln.  

I propositionen föreslås att den mängd vin 
som en resande som kommer från ett område 
utanför gemenskapen kan föra in till Finland 
mervärdesskattefritt och accisfritt ska höjas 
från två till fyra liter i enlighet med det nya 
direktivet. Dessutom ska de bestämmelser i 
mervärdesskattelagen och lagen om påföran-
de av accis som gäller de skattefria mängder-
na av alkohol och alkoholdrycker förtydligas 
uttrycksmässigt i enlighet med det nya res-
godsdirektivet. 

I resgodsdirektivet införs en kvantitativ be-
gränsning på 16 liter för skattefri införsel av 
öl. Finland har med stöd av ett temporärt un-
dantag tillämpat en kvantitativ begränsning 
på 16 liter för införsel av öl. Resgodsdirekti-
vet skapar en bestående rättslig grund för den 
kvantitativa begränsning av öl som Finland 
har tillämpat i både påförandet av accis och 
mervärdesbeskattningen. 

I mervärdesskattelagen har den kvantitativa 
begränsningen av öl genomförts i form av en 
begränsad tillämpning av det maximala pen-
ningbeloppet för skattefrihet på så sätt att det 
inte är tillåtet att föra in större mängder öl än 
16 liter. Enligt förslaget till lag om ändring 
av mervärdesskattelagen ska begränsningen 
på 16 liter öl i enlighet med det nya resgods-
direktivet tas in som en egentlig kvantitativ 
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begränsning i likhet med begränsningarna för 
andra alkoholdrycker, varvid införseln av öl 
inte minskar den skattefrihet som bestäms 
enligt ett penningbelopp. 

I det nya resgodsdirektivet ges medlems-
länderna möjlighet att tillämpa begränsningar 
som är högre eller lägre än de som anges i di-
rektivet när det gäller skattefri resandeinför-
sel av tobaksprodukter. De högre begräns-
ningarna motsvarar de begränsningar som i 
dagens läge tillämpas i Finland, medan de 
lägre begränsningarna utgör cirka en femte-
del av de högre begränsningarna. Enligt di-
rektivet kan medlemsstaterna dessutom till-
lämpa lägre begränsningar endast på andra 
resenärer än flygresenärer. 

När det gäller tobaksprodukter kan ett infö-
rande av lägre begränsningar vara motiverat 
av hälsopolitiska skäl. Ett införande av såda-
na innebär dock att de lägre begränsningarna 
också skulle tillämpas på tobaksprodukter 
som resande som kommer från, eller är på 
väg till, landskapet Åland för med sig. Man 
ville att landskapet Åland skulle få ställning 
som tredje territorium för att den skattefria 
försäljningen på fartyg och luftfartyg som re-
ser via Åland skulle bevaras också efter att 
den skattefria försäljningen upphörde på ge-
menskapsområdet den 1 juli 1999. En be-
gränsning av den mängd som kan föras in 
minskar i betydande utsträckning den skatte-
fria försäljningen. Därför föreslås inga änd-
ringar i de gällande bestämmelserna om skat-
tefri resandeinförsel av tobaksprodukter. 

Skattefriheten när det gäller resandeinförsel 
av tobaksprodukter gäller inte personer under 
18 år. Enligt 10 § i lagen om åtgärder för in-
skränkande av tobaksrökning (693/1976), 
nedan tobakslagen, får tobaksprodukter i Fin-
land inte säljas eller på annat sätt överlåtas i 
näringsverksamhet till en person som inte har 
fyllt aderton år. Det är av hälsoskäl inte mo-
tiverat med skattefrihet när det gäller tobaks-
produkter som förs in av personer under 18 
år. 

Till följd av att tullfrihetsförordningen har 
ändrats fastställs tullfriheten för varor som 
resande för in i fortsättningen utgående från 
bestämmelserna om skattefrihet för varor 
som resande för in. Tullagens 12 §, som 
handlar om en begränsning av tullfriheten när 
det gäller hemkomstgåvor som förs in av den 

som hör till personalen på ett transportmedel, 
har utfärdats med stöd av artikel 49 i tullfri-
hetsförordningen. Eftersom denna artikel 
upphävdes i samband med att tullfrihetsför-
ordningen ändrades, föreslås det att 12 § i 
tullagen ska upphävas. En bestämmelse som 
till väsentliga delar motsvarar denna tas med 
i mervärdesskattelagen, och i lagen om påfö-
rande av accis hänvisas det till denna be-
stämmelse i stället för till 12 § i tullagen. 

I de bestämmelser i mervärdesskattelagen 
och lagen om påförande av accis som handlar 
om skattefria varor som resande för in tas det 
dessutom in nya definitioner, och bestäm-
melserna revideras också annars strukturmäs-
sigt med tanke på läsbarheten. 
 
 
Gåvoförsändelser från tredjeländer då motta-
garen är en privatperson, samt andra änd-
ringar 

Det föreslås att befrielsen från mervärdes-
skatt och accis på små gåvoförsändelser som 
en privatperson utanför gemenskapen skickat 
till en privatperson i Finland ska ändras av 
hälsopolitiska skäl, så att cigaretter, cigaril-
ler, cigarrer samt pip- och cigarettobak inte i 
fortsättningen ska omfattas av skattefrihet. 
Vad mervärdesskatten beträffar blir också 
försändelser med alkoholdrycker skatteplik-
tiga i överensstämmelse med lagen om påfö-
rande av accis. 

I 94 § i mervärdesskattelagen, som handlar 
om skattefri import, görs dessutom vissa 
mindre lagtekniska ändringar.  
 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

Propositionen har endast mindre statsfinan-
siella konsekvenser.  

Det är möjligt att det höjda maximala be-
loppet för varor som resande kan föra in mer-
värdesskattefritt leder till att speciellt flyg- 
och sjöresenärer börjar föra in värdefullare 
varor än i dagens läge. Bland annat importen 
av kvalitetselektronik från Asien och USA är 
ett potentiellt tillväxtområde. Det eventuella 
bortfallet av mervärdesskatteintäkter beräk-
nas dock bli mycket lågt. 
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De resande gagnas av att begränsningarna 
höjs, och i detta fall är det också möjligt att 
undvika besväret med tullklarering av varor 
av ringa värde. Slopandet av de kvantitativa 
begränsningarna för kaffe, te och parfym och 
inkluderandet av dem i den gräns för skatte-
frihet som grundar sig på det allmänna värdet 
för mervärdesskatt förenklar dessutom be-
stämmelserna. 

Att det tillämpas skilda värdegränser på å 
ena sidan flyg- och sjöresenärer och å andra 
sidan resande i landtrafik borde inte orsaka 
administrativa problem, eftersom det är fråga 
om skilda ankomstplatser. 

En höjning av den kvantitativa begräns-
ningen av vin från två till fyra liter har inte 
några betydande konsekvenser, eftersom re-
sandeinförseln av vin från tredjeländer inte 
väntas öka i och med att gränsen för skatte-
frihet höjs. Den mängd vin som förts in som 
hemkomstgåvor av resande från tredjeländer 
har varit mycket liten. I närområdet finns 
inga betydande vinproducerande länder som 
är tredjeländer. 

Förslaget kan också i fråga om sina social- 
och hälsovårdspolitiska verkningar antas vara 
neutralt, eftersom det inte för med sig några 
ändringar i de nuvarande bestämmelserna om 
resandeinförsel av sprit, öl och tobakspro-
dukter. Förslaget beräknas inte öka de social- 
och hälsovårdspolitiska olägenheterna, efter-
som resandeinförseln av vin inte uppskattas 

öka trots höjningen av den kvantitativa be-
gränsningen. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riet. Utlåtanden om propositionen har begärts 
av kommunikationsministeriet, social- och 
hälsovårdsministeriet, Ålands landskapssty-
relse, Tullstyrelsen, Förbundet för Finsk 
Handel FH rf, Centralhandelskammaren, Fin-
lands Rederiförening rf, Ålands Redarföre-
ning rf, Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyh-
distys ry, Finlands Sjömans-Union rf samt 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry. 

Social- och hälsovårdsministeriet har i sitt 
utlåtande framfört att det av hälsopolitiska 
skäl vore motiverat att sänka mängden to-
baksprodukter som resande kan föra in, t.ex. i 
fråga om cigaretter till 40 stycken. 
 
6  Samband med internationel la  

fördrag och förpl ikte lser  

De föreslagna ändringarna baserar sig på 
Europeiska gemenskapernas resgodsdirektiv, 
som har ersatt det gamla resgodsdirektivet. 
Medlemsstaterna ska sätta i kraft den lag-
stiftning som är nödvändig för att följa direk-
tivet från och med den 1 december 2008. En 
del av ändringarna har sin grund i ändringen 
av tullfrihetsförordningen. 

 
DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Mervärdesskattelagen 

94 §. I paragrafen föreskrivs om befrielse 
från mervärdesskatt vid import av varor.  

I 1 mom. 12 punkten föreskrivs att bl.a. va-
ror som är tullfria enligt artikel 27—28 i tull-
frihetsförordningen är skattefria. I dessa ar-
tiklar föreskrivs om tullfrihet för varor av 
ringa värde. 

Skattefriheten i fråga om varor av ringa 
värde grundar sig på rådets direktiv 
83/181/EEG om räckvidden av artikel 14.1 d 
i direktiv 77/388/EEG om befrielse från mer-
värdesskatt vid slutlig införsel av vissa varor, 
nedan skattefrihetsdirektivet. Enligt artikel 

22—23 i direktivet ska införsel av varor med 
ett sammanlagt värde som inte överstiger 10 
euro befrias från skatt. Medlemsstater får till-
låta befrielse för införsel av varor vars sam-
manlagda värde överstiger 10 euro men inte 
är högre än 22 euro.  

Genom ändringen av tullfrihetsförordning-
en höjs värdegränsen för tullfria varuförsän-
delser av ringa värde från 22 till 150 euro. 
Därför ska den hänvisning till artikel 27—28 
i tullfrihetsförordningen som finns i 94 § 
1 mom. 12 punkten i mervärdesskattelagen 
strykas och till momentet fogas en ny 23 
punkt som är förenlig med skattefrihetsdirek-
tivet och som handlar om skattefrihet vid im-
port av varor av ringa värde. 
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I 1 mom. 14 punkten föreskrivs att varor 
som är tullfria enligt artikel 29—31 i tullfri-
hetsförordningen är skattefria, med vissa yt-
terligare begränsningar. I artiklarna före-
skrivs om tullfrihet för en privatpersons varu-
försändelser till en annan privatperson.  

Skattefriheten grundar sig på direktivet om 
småförsändelser. Direktivet gäller såväl mer-
värdesbeskattningen som påförandet av ac-
cis. Enligt artikel 2 i direktivet kan medlems-
staterna sänka kvantiteterna av de varor som 
räknas upp i artikeln och som kan komma i 
fråga för befrielse från skatter eller helt och 
hållet avskaffa befrielse för sådana varor. Till 
dessa varor hör bl.a. cigaretter, cigariller, ci-
garrer, pip- och cigarettobak samt alkohol 
och alkoholdrycker. 

I 16 § 10 punkten i lagen om påförande av 
accis finns en bestämmelse som motsvarar en 
bestämmelse i mervärdesskattelagen och som 
handlar om accisfrihet för varuförsändelser 
som skickas från en privatperson till en an-
nan. Accisfriheten har dock begränsats så att 
den inte gäller alkoholdrycker. I konsekven-
sens namn finns det skäl att ta in en sådan 
begränsning också i 94 § 1 mom. 14 punkten 
i mervärdesskattelagen. 

Av hälsopolitiska skäl föreslås att inte hel-
ler de tobaksprodukter som nämns ovan ska 
omfattas av accisfrihet. Motsvarande ändring 
görs även i lagen om påförande av accis.  

95 §. I den gällande paragrafen föreskrivs i 
enlighet med det gamla resgodsdirektivet om 
skattefrihet för varor som förs in av resande 
som kommer från ett område utanför gemen-
skapen. Det föreslås att det i lagen görs de 
ändringar som det nya resgodsdirektivet för-
anleder. Bestämmelserna om skattefria hem-
komstgåvor ses också över strukturmässigt. 
Förslag till bestämmelser finns i lagförslagets 
95 och 95 a—95 e §.  

Enligt lagförslaget ska det i paragrafen fö-
reskrivas om allmänna villkor för skattefrihet 
när det gäller varor som resande som kom-
mer från ett område utanför gemenskapen för 
in i sitt personliga resgods.  

I 1 mom. ställs det i enlighet med resgods-
direktivet upp ett villkor för skattefriheten 
enligt vilket en förutsättning är att införseln 
inte är av kommersiell natur. Även om ett 
motsvarande villkor inte uttryckligen nämns i 
den gällande bestämmelsen kommer införan-

det av villkoret inte att innebära någon inne-
hållslig förändring jämfört med dagens läge. 
I paragrafen hänvisas det till 95 a—95 e § i 
lagförslaget när det gäller de maximala 
mängderna och beloppen för skattefrihet och 
andra specialvillkor. 

I 2 mom. anges det i vilka fall införseln 
inte kan anses vara av kommersiell natur. I 
paragrafens 3 mom. definieras vad som avses 
med personligt resgods. I den gällande mer-
värdesskattelagen finns ingen sådan defini-
tion. 

Förslagen till bestämmelser grundar sig på 
artikel 4—6 i det nya resgodsdirektivet. Ar-
tiklarna motsvarar bestämmelserna i det 
gamla resgodsdirektivet, med undantag av att 
bränsle enligt dem betraktas som resgods till 
den del införseln av bränsle är skattefri i en-
lighet med artikel 11 i direktivet. Enligt det 
gamla resgodsdirektivet betraktades med-
följande bränsletankar inte som resgods. 

I 2 mom. i den gällande paragrafen finns, i 
enlighet med det gamla resgodsdirektivet, 
också kvantitativa begränsningar av skatte-
friheten när det gäller införsel av parfym, eau 
de toilette, te och kaffe. Eftersom dessa be-
gränsningar inte finns med i det nya resgods-
direktivet, föreslås det att de slopas också i 
mervärdesskattelagen. 

95 a §. Till lagen fogas en ny 95 a §, i vil-
ken det föreskrivs om de maximala mäng-
derna för skattefri införsel av vissa tobaks-
produkter och om andra specialvillkor. 

De skattefria maximimängderna av olika 
sorter av tobaksprodukter som räknas upp i 
1 mom. motsvarar de gällande mängder som 
anges i 95 § 2 mom. De motsvarar de högre 
kvantitativa begränsningarna för skattefrihet 
enligt det nya resgodsdirektivet. De maxima-
la mängder av olika tobakssorter som räknas 
upp i momentet utgör alternativ till varandra; 
resanden får alltså i princip endast föra in den 
maximala mängden av någon av de tobaks-
produkter som nämns i punkterna. 

Enligt 2 mom. gäller skattefriheten också 
situationer där resanden för in flera olika sor-
ter av tobaksprodukter. Då beräknas den 
maximala mängd som får föras in skattefritt 
på följande sätt: Först räknas en procentandel 
ut för den mängd av varje tobakssort som 
förs in i förhållande till den maximala mängd 
som skattefritt får föras in av sorten i fråga. 
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Sedan räknas de givna procentandelarna 
ihop, och skattefriheten gäller för högst 100 
procent. Om en resande t.ex. för in 100 ciga-
retter och 50 cigariller, dvs. endast hälften av 
den maximala mängden för vardera sorten, är 
summan av procentandelarna 100 procent, 
och införseln är således skattefri. 

Som det är nu gäller de kvantitativa be-
gränsningarna inte cigarettpapper. Skattefri-
heten vid införsel av cigarettpapper bestäms 
enligt det maximala penningbeloppet i 95 d § 
i lagförslaget. 

Det föreslås att 3 mom. ska föreskriva att 
skattefriheten inte gäller personer under 18 
år. Enligt både det gamla och det nya res-
godsdirektivet gäller inte befrielse från skatt 
på tobaksprodukter, alkohol och alkohol-
drycker resenärer som är under 17 år. Enligt 
10 § i tobakslagen får inte tobaksprodukter 
och rökdon säljas eller på annat sätt överlåtas 
i näringsverksamhet till en person som inte 
har fyllt aderton år. Därför är det motiverat 
att begränsa skattefriheten så att den inte 
gäller personer under 18 år. I den gällande 
mervärdesskattelagen och lagen om påföran-
de av accis finns ingen motsvarande be-
stämmelse.  

I 4 mom. tas det in en definition på cigarill 
som motsvarar det gamla och det nya res-
godsdirektivet. 

95 b §. Till lagen fogas en ny 95 b §, i vil-
ken det föreskrivs om de kvantitativa maxi-
mimängder av alkohol och alkoholdrycker 
som får föras in skattefritt och om andra spe-
cialvillkor. 

Enligt det gällande 95 § 2 mom. får en re-
sande föra in en liter destillerade drycker och 
starka alkoholdrycker med en alkoholhalt 
som överstiger 22 volymprocent. Resanden 
kan alternativt i dagens läge föra in två liter 
destillerade drycker, starka alkoholdrycker 
och vin- eller alkoholbaserade aperitifer med 
en alkoholhalt på högst 22 volymprocent 
samt mousserande viner och starkviner. Med 
stöd av ett temporärt undantag för Finland 
finns det i 95 § 1 mom. dessutom en be-
gränsning av maximibeloppet på 175 euro på 
skattefri införsel, som innebär att man inte 
får föra in mer än 16 liter öl. 

Den kvantitativa begränsningen gällande 
icke-mousserande viner i det nya resgodsdi-
rektivet har höjts från två till fyra liter, och 

man har också tagit i bruk en kvantitativ be-
gränsning på 16 liter när det gäller öl. Det 
nya direktivet skapar till denna del en bestå-
ende rättslig grund för den kvantitativa be-
gränsning av öl som Finland har tillämpat i 
både påförandet av accis och mervärdesbe-
skattningen. Dessutom har formuleringen när 
det gäller de kvantitativa begränsningarna av 
alkoholdrycker förenklats genom det nya 
resgodsdirektivet. 

Det föreslås att det i mervärdesskattelagen 
görs de ändringar som följer av det nya res-
godsdirektivet. I 1 mom. anges de skattefria 
maximimängderna för olika alkoholsorter. 
De motsvarar de gällande mängderna, förut-
om i fråga om den maximala mängd icke-
mousserande viner som får föras in skatte-
fritt, som stiger från två till fyra liter. En 
skillnad i jämförelse med den gällande be-
stämmelsen är dessutom att begränsningen 
på 16 liter öl i enlighet med det nya resgods-
direktivet tas in som en egentlig kvantitativ 
begränsning i likhet med begränsningarna för 
andra alkoholdrycker, varvid införseln av öl 
inte minskar den skattefrihet som bestäms 
enligt ett penningbelopp.  

I lagen tas däremot inte in den bestämmelse 
i resgodsdirektivet som gäller en skattefri 
importmängd av alkohol eller alkoholdrycker 
som innehåller över 80 volymprocent etylal-
kohol. I alkohollagen (1143/1994) föreskrivs 
om införsel av sprit, och med sprit avses då 
etylalkohol eller en sådan vattenlösning av 
etylalkohol som innehåller mer än 80 volym-
procent etylalkohol och som inte är denature-
rad. Enligt 8 § i alkohollagen får sprit impor-
teras av näringsidkare som Social- och häl-
sovårdens produkttillsynscentral har beviljat 
importtillstånd. Privatpersoner kan inte få 
importtillstånd för eget fritidsbruk. Eftersom 
privatpersoner enligt alkohollagen inte har 
möjlighet att föra in sprit, behöver mervär-
desskattelagen inte innehålla några bestäm-
melser om skattefrihet för sådan alkohol. 

Formuleringarna i paragrafen förenklas. 
Enligt 1 mom. 2 punkten kan resanden utöver 
icke-mousserande viner och öl skattefritt föra 
in en liter alkohol och alkoholdrycker med en 
alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent. 
Enligt 3 punkten får resanden alternativt 
skattefritt föra in två liter alkohol och alko-
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holdrycker med en alkoholhalt på högst 22 
volymprocent.  

Enligt 2 mom. gäller skattefriheten också 
situationer där resanden för in både sådana 
produkter som avses i 1 mom. 2 punkten och 
produkter som avses i 1 mom. 3 punkten. Då 
beräknas den maximala mängd som får föras 
in skattefritt på följande sätt: Först räknas en 
procentandel ut för den mängd av vardera al-
koholsorten som förs in i förhållande till den 
maximala mängd som skattefritt får föras in 
av alkoholsorten i fråga. Sedan räknas de 
givna procentandelarna ihop, och skattefrihe-
ten gäller för högst 100 procent. Om en re-
sande t.ex. för in en halv liter av en alkohol-
dryck med en alkoholhalt som överstiger 22 
volymprocent och en liter av en alkoholdryck 
med en alkoholhalt på högst 22 volympro-
cent, dvs. endast hälften av den maximala 
mängden för vardera sorten, är summan av 
procentandelarna 100 procent, och införseln 
är således skattefri.  

Enligt både det gamla och det nya resgods-
direktivet gäller inte befrielse från skatt på 
tobaksprodukter, alkohol och alkoholdrycker 
resenärer som är under 17 år. Enligt 34 § i 
alkohollagen får alkoholdrycker inte innehas 
eller transporteras av personer som inte har 
fyllt 20 år. Personer som har fyllt 18 år får 
inneha och transportera svaga alkoholdryck-
er, dvs. alkoholdrycker som innehåller högst 
22 volymprocent etylalkohol. Därför är det 
inte nödvändigt att i mervärdesskattelagen ta 
in direktivets begränsning av skattefriheten 
för personer som är under 17 år.  

95 c §. Till lagen fogas en ny 95 c §, i vil-
ken det i överensstämmelse med det nya res-
godsdirektivet föreskrivs om en begränsning 
av skattefriheten enligt 95 § när det gäller det 
bränsle som finns i ett motordrivet trans-
portmedels sedvanliga bränsletank och det 
bränsle som transporteras med transportmed-
let i en bärbar tank. För varje transportmedel 
är det möjligt att skattefritt föra in högst 10 
liter bränsle i en bärbar tank. Bestämmelsen 
är också tillämplig för fartyg. 

Skattefriheten tillämpas endast på trans-
portmedel som anländer till Finland med 
egen motorkraft. 

Det gamla resgodsdirektivets bestämmelse 
om skattefrihet för bränslet i bärbara tankar 
gällde inte fartyg. Det gamla resgodsdirekti-

vet innehåller inte någon bestämmelse om 
skattefrihet när det gäller bränslet i sedvanli-
ga bränsletankar. 

I den gällande lagens 95 §, som handlar om 
skattefri resandeinförsel, finns inte någon 
motsvarande bestämmelse. I fråga om 
motordrivna marktransportmedel är dock in-
förseln av det bränsle som finns i den sed-
vanliga bränsletanken och bränslet i bärbara 
tankar som transporteras med sådana fordon, 
i det senare fallet upp till 10 liter, också i da-
gens läge skattefri med stöd av 94 § 1 mom. 
12 punkten i lagen. I nämnda bestämmelse 
hänvisas det till artikel 112—116 om tullfri-
het i tullfrihetsförordningen. 

95 d §. Till lagen fogas en ny 95 d §, i vil-
ken det föreskrivs om det maximala pen-
ningbeloppet för skattefri införsel av andra 
produkter än alkohol, alkoholdrycker, vissa 
tobaksprodukter och bränslet i motordrivna 
transportmedel. 

Den i 95 § 1 mom. fastslagna nuvarande 
maximigränsen på 175 euro för resandes 
skattefria införsel av varor höjs i enlighet 
med det nya resgodsdirektivet till 300 euro, 
och för flyg- och sjöresenärer införs en sepa-
rat maximigräns på 430 euro som direktivet 
förutsätter. När en resande har anlänt med ett 
luftfartyg eller fartyg som är i nöjesbruk till-
lämpas dock maximigränsen på 300 euro. 

I det nya resgodsdirektivet tillåts medlems-
staterna, såsom i det gamla resgodsdirektivet, 
sänka värdegränsen i euro för de varor som 
resande under 15 år får föra in skattefritt. I 
den gällande mervärdesskattelagen finns inte 
någon motsvarande begränsning. Det föreslås 
att det som gäller i dag ska fortsätta att gälla. 

Paragrafens 2 mom. 1 och 2 punkten mot-
svarar det gällande 95 § 1 mom. I 3 punkten 
tas det in en bestämmelse enligt det nya res-
godsdirektivet om att värdet på de läkemedel 
som behövs för resandens personliga bruk 
inte beaktas när det maximala penningbelop-
pet tillämpas. 

I 3 mom. definieras, på ett sätt som mot-
svarar det nya resgodsdirektivet, vad som av-
ses med nöjesbruk av ett fartyg. 

I 4 mom. tas det in en bestämmelse som 
motsvarar artikel 7.3 i det nya resgodsdirek-
tivet och som föreskriver att värdet på en en-
skild vara inte kan delas upp när man tilläm-
par maximala penningbelopp. 
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95 e §. Denna paragraf är ny. I paragrafen 
begränsas rätten för den som hör till persona-
len på ett transportmedel i yrkesmässig trafik 
mellan Finland och ett land eller område 
utanför gemenskapen att föra in varor från 
sina arbetsresor utan att betala mervärdes-
skatt. En motsvarande bestämmelse finns i 
den gällande lagen i form av en hänvisning 
till 12 § i tullagen, som det föreslås att ska 
upphävas.  

Paragrafen grundar sig på artikel 13.1 
punkt c i det nya resgodsdirektivet, enligt 
vilken medlemsstaterna får sänka beloppsbe-
gränsningen eller de kvantitativa begräns-
ningarna i fråga om besättningen på ett 
transportmedel som används för resor från ett 
tredjeland. 

Enligt paragrafens 1 mom. får den mängd 
varor som förs in skattefritt under en kalen-
dermånad inte överstiga den mängd som en 
resande har rätt att skattefritt föra in på en 
gång med stöd av 95 a—95 d § i mervärdes-
skattelagen.   

Med avvikelse från det som gäller i dag 
kommer ett särskilt maximalt värde enligt 
95 d §, nämligen 430 euro, att tillämpas på 
varor som förs in av resande som anländer 
flyg- eller sjöledes. Ändringen har sin grund i 
det nya resgodsdirektivet. Med det lägre 
maximala värdet i fråga om landtrafiken, 300 
euro, tog man i direktivet i beaktande att det 
faktum att det är lätt att göra inköp utom-
lands kan leda till problem i de medlemssta-
ter som delar gräns med tredjeländer som har 
betydligt lägre priser. 

Det vore dock inte motiverat att slå fast ett 
lägre maximalt värde för den som hör till 
personalen på transportmedel i landtrafik än 
för den som hör till personalen på transport-
medel i sjö- och flygtrafik. Därför föreslås 
det att 3 mom. ska innehålla en bestämmelse 
om att det i fråga om varor som förs in av en 
person som hör till personalen på ett trans-
portmedel i landtrafik ska tillämpas ett max-
imalt värde på 430 euro i stället för det före-
skrivna maximala värdet på 300 euro. En 
förutsättning är att värdet på de varor som 
förs in på en gång inte överstiger 300 euro. 
Detta villkor är nödvändigt, eftersom det en-
ligt resgodsdirektivet inte är möjligt att fast-
ställa ett högre maximalt värde än 300 euro 

när det gäller varor som förs in av resande i 
landtrafik. 

Enligt paragrafens 2 mom. är en förutsätt-
ning för skattefrihet också att varorna an-
tecknas i en förtullningsbok i samband med 
införseln. Om förtullningsboken föreskrivs i 
dagens läge i 4 § i tullförordningen 
(1543/1994), enligt vilken den person som 
för in varor ska förete tullmyndigheten en 
förtullningsbok som utvisar att han är an-
ställd på ett fordon i yrkesmässig trafik. En-
ligt förslaget ska den som för in varor, med 
avvikelse från dagens praxis, själv anteckna 
varorna i en förtullningsbok i samband med 
införseln. Detta minskar besväret för den 
person som för in varorna, eftersom förtull-
ningsboken inte längre behöver företes för 
tullmyndigheten vid införsel av tullfria hem-
komstgåvor, och det minskar också arbetet 
för tullmyndigheten, eftersom det inte längre 
är tullmyndighetens uppgift att anteckna va-
rorna i förtullningsboken. Tullmyndigheten 
ska genom stickprov övervaka att anteck-
ningsskyldigheten följs. Tullstyrelsen medde-
lar närmare föreskrifter om utfärdandet av en 
förtullningsbok, och om dess form och inne-
håll.  

Enligt 12 § 2 mom. i den gällande tullagen 
ska införseln av varor begränsas till en gång 
per månad om tullmyndigheten inte av sär-
skilda skäl beviljar undantag från detta. Det 
föreslås att en sådan begränsning slopas. 

Lagen ska inte heller innehålla någon be-
stämmelse som motsvarar 12 § 3 mom. i den 
gällande tullagen. Enligt den bestämmelsen 
kan finansministeriet begränsa personalens 
rätt att tullfritt, och därmed också skattefritt, 
föra in alkoholdrycker och tobaksprodukter, 
om personens hemort ligger utanför gemen-
skapens tullområde. Paragrafens allmänna 
bestämmelser ska tillämpas också på dessa 
personer.  
 
1.2 Lagen om undantag för landskapet 

Åland i fråga om mervärdesskatte- 
och accislagstiftningen 

12 §. I lagens 12 § föreskrivs om skattefri 
försäljning av varor och tjänster till den reser 
på fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig trafik 
mellan fasta Finland och Åland.  
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I 2 mom. begränsas skattefriheten när det 
gäller försäljningen av varor på fartygen. 
Momentet innehåller en lista på de slag av 
försäljning av varor som är skattefri. Enligt 1 
mom. är försäljningen av varor skattefri till 
den del den gäller de produkter som nämns i 
95 § 2 mom. i mervärdesskattelagen och 
högst till de mängder som anges i nämnda 
lagrum. I 95 § 2 mom. i mervärdesskattela-
gen föreskrivs om de kvantitativa begräns-
ningarna av skattefriheten när det gäller vissa 
tobaksprodukter, alkohol, andra alkohol-
drycker än öl, parfym, eau de toilette, te och 
kaffe som resande från tredjeländer för in. 
Den skattefria försäljning som sker på fartyg 
är därmed vad dessa produkter beträffar be-
gränsad till de maximala mängderna för skat-
tefri införsel. Dessa egentliga kvantitativa 
begränsningar gäller nuförtiden inte öl, utan 
en begränsning som gäller öl finns i 1 mom. 

Enligt 2 mom. 2 punkten är försäljningen 
av varor skattefri till den del den gäller öl en-
ligt lagen om accis på alkohol och alkohol-
drycker (1471/1994), dock högst två liter per 
passagerare, och andra tobaksprodukter och 
annan kosmetika än de som avses i 1 punkten 
samt choklad- och konfektyrvaror. 

Enligt 3 mom. ska, utan hinder av 2 mom., 
skatt inte betalas på försäljning av andra än i 
2 mom. nämnda produkter på sådana fartyg i 
trafik mellan Finland och en annan stat som 
gör ett uppehåll i landskapet Åland.  

Enligt förslaget till lag om ändring av mer-
värdesskattelagen ska bestämmelser om 
kvantitativa begränsningar av skattefriheten 
när det gäller de tobaksprodukter, alkohol 
och alkoholdrycker som resande från tredje-
länder för in finnas i 95 a och 95 b §, som 
fogas till mervärdesskattelagen, i stället för i 
95 § 2 mom. Den begränsning på 16 liter öl 
som i dagens läge finns i 95 § 1 mom. i mer-
värdesskattelagen blir en egentlig kvantitativ 
begränsning, och en bestämmelse om detta 
finns i 95 b §, som gäller alla alkoholdrycker. 
De kvantitativa begränsningarna gällande 
skattefri införsel av te, kaffe, parfym och eau 
de toilette slopas i överensstämmelse med det 
nya resgodsdirektivet, och i fråga om skatte-
friheten vid införsel av dessa produkter gäller 
då en begränsning enligt penningbelopp en-
ligt 95 d § i mervärdesskattelagen.  

På grund av att dessa ändringar föreslås i 
mervärdesskattelagen bör 12 § 2 mom. i spe-
ciallagen revideras. 

Den hänvisning till 95 § 2 mom. i mervär-
desskattelagen som finns i 12 § 2 mom. 1 
punkten i speciallagen ersätts med en hänvis-
ning till 95 a och 95 b § i mervärdesskattela-
gen, som gäller vissa tobaksprodukter, alko-
hol och alkoholdrycker. För att momentets 
innehåll när det gäller öl ska förbli oförändrat 
konstateras det i 1 punkten att den skattefri-
het som avses i punkten inte gäller öl. Efter-
som kvantitativa begränsningar för te, kaffe, 
parfym och eau de toilette enligt förslaget 
inte längre ska ingå i mervärdesskattelagen, 
är det inte längre ändamålsenligt att i kvanti-
tativt hänseende begränsa skattefriheten för 
dessa produkter när det gäller försäljning på 
fartyg. 

Det föreslås att 12 § 2 mom. 2 punkten i 
speciallagen ändras av de orsaker som nämns 
ovan, så att skattefriheten utvidgas till att gäl-
la all kosmetika samt kaffe och te. 

21 §. I lagens 21 § hänvisas det till 95 § 
3 mom. i mervärdesskattelagen där det före-
skrivs om begränsningar i skattefriheten i 
fråga om varor som personalen på ett trans-
portmedel i yrkesmässig trafik för in. Efter-
som det föreslås att bestämmelser om detta 
ska ingå i 95 e § i mervärdesskattelagen, änd-
ras den hänvisning som finns i det inledande 
stycket i 21 §. 

29 §. Den hänvisning till 19 § i lagen om 
påförande av accis som finns i det inledande 
stycket till paragrafen ändras till en hänvis-
ning till de nya 19 a och 19 b §.  

30 §. Likaså den hänvisning till 19 § i la-
gen om påförande av accis som finns i 
1 mom. ändras till en hänvisning till 19 a och 
19 b §. 

32 §. I speciallagens 32 § hänvisas det till 
21 § i lagen om påförande av accis där det 
föreskrivs om begränsningar i accisfriheten i 
fråga om hemkomstgåvor som medförs av 
personalen på ett transportmedel i yrkesmäs-
sig trafik. Eftersom bestämmelser om detta 
ingår i 95 e § i lagförslaget om mervärdes-
skatt, ändras den hänvisning som finns i det 
inledande stycket i 32 §. Detta innebär för 
accisens del också vissa materiella föränd-
ringar gällande de hemkomstgåvor persona-
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len kan föra med sig. Till denna del hänvisas 
det till motiveringen till 12 §. 
 
1.3 Lagen om påförande av accis 

16 § 10 punkten. I 10 punkten föreskrivs 
om accisfriheten i fråga om andra än kom-
mersiella försändelser av ringa värde som en 
privatperson skickat från en plats utanför 
gemenskapen till en annan privatperson i 
Finland. I punkten hänvisas det till de förut-
sättningar och begränsningar som nämns i ar-
tikel 29—31 i tullfrihetsförordningen när det 
gäller tullfriheten för sådana försändelser, 
och på basis av denna tullfrihet bestäms ock-
så accisfriheten för försändelserna.  

Enligt artikel 2 i direktivet om småförsän-
delser har medlemsstaterna getts möjlighet 
att för de varor som nämns i artikeln avskaffa 
befrielsen från accis. Till dessa varor hör 
bl.a. tobaksprodukter, alkohol och alkohol-
drycker. Försändelser med alkoholdrycker 
omfattas inte heller i dag av accisfrihet. Ur 
hälsopolitisk synvinkel är det inte heller mo-
tiverat att fortsätta med accisfrihet för för-
sändelser som innehåller tobaksprodukter. I 
överensstämmelse med de accispliktiga för-
sändelserna med alkoholdrycker föreslås det 
att accisfriheten för tobaksförsändelser ska 
slopas. 

Bestämmelsen i 10 punkten gäller hädanef-
ter därmed t.ex. gåvoförsändelser med läske-
drycker. 

Det föreslås att den bestämmelse i 16 § 10 
punkten som handlar om förutsättningarna 
för accisfrihet i fråga om hemkomstgåvor 
som förs in från områden utanför gemenska-
pen ska flyttas till 19 §. 

16 § 10 a punkten. I 16 § 10 punkten i den 
gällande lagen anges att bl.a. det bränsle som 
motorfordon och specialcontainrar för med 
sig från en plats utanför gemenskapen är ac-
cisfritt, under samma förutsättningar och med 
samma begränsningar som bestäms om tull-
frihet för dessa produkter, om inte något an-
nat bestäms i denna lag. Detta lagrum flyttas 
för tydlighetens skull från 10 punkten till 10 
a punkten, och samtidigt föreslås att kapitlets 
nya 19 c §, som handlar om privatpersoners 
hemkomstgåvor, ska innehålla en bestäm-
melse om accisfrihet när det gäller det bräns-

le som finns i motorfordon som är i privat 
bruk.  

Det bränsle som finns i motorfordon och 
specialcontainrar är accisfritt under samma 
förutsättningar och med samma begränsning-
ar som bestäms om tullfrihet för dessa pro-
dukter. Bestämmelser om tullfrihet för dessa 
produkter finns i artikel 112—116 i tullfri-
hetsförordningen och i 9 § i tullagen. 

Accisfriheten i fråga om bränsle bestäms 
enligt 10 a punkten, om inte något annat fö-
reskrivs i lagen. Lagrummet gäller i synner-
het det bränsle som finns i motorfordon och 
specialcontainrar som används för kommer-
siella ändamål. De förutsättningar och be-
gränsningar som anges i artikel 112—116 i 
tullfrihetsförordningen gäller dock också 
bränslet i sådana motordrivna transportmedel 
enligt 19 c § som är i privat bruk. 

Den bestämmelse i 10 a punkten i den gäl-
lande lagen som handlar om bränslet i privata 
fartyg ska ingå i den nya 19 c §.  

19 §. I den gällande paragrafen föreskrivs 
det om de maximala mängder tobaksproduk-
ter och alkoholdrycker som en passagerare 
som reser till Finland från ett land utanför 
gemenskapen accisfritt får föra med sig. Des-
sa bestämmelser flyttas till 19 a och 19 b §. 

I paragrafens 1—3 mom. ska det föreskri-
vas om begränsningar och förutsättningar ut-
gående från vilka accispliktiga produkter 
som en passagerare som kommer från ett om-
råde utanför gemenskapen för med sig i sitt 
personliga resgods är accisfria. I dagens läge 
har detta genomförts på så sätt att det i 16 § 
10 punkten hänvisas till tullfrihetsförord-
ningens bestämmelser. I och med att tullfri-
hetsförordningen har ändrats slopas hänvis-
ningen, för i den nya artikel 45 i tullfrihets-
förordningen bestäms att införseln av varor 
som ingår i det personliga bagaget hos resan-
de är tullfri, under förutsättning att införseln i 
fråga är befriad från mervärdesskatt i enlig-
het med bestämmelser i nationell lagstiftning 
antagen i enlighet med resgodsdirektivet. 
Därför fogas nämnda bestämmelse till lagen 
om påförande av accis.  

Bestämmelserna i fråga tas med i 1—
3 mom., och de motsvarar i huvudsak de fö-
reslagna 95 § 1—3 mom. i mervärdesskatte-
lagen. Till denna del hänvisas det till moti-
veringen till paragrafen i fråga. 
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Enligt paragrafens 4 mom. ska den före-
slagna 95 d § i mervärdesskattelagen, som 
handlar om det maximala beloppet för skatte-
fri införsel av varor, tillämpas på införsel av 
andra produkter än de som avses i 19 a—
19 c §. I 95 d § i lagförslaget föreskrivs att en 
resande skattefritt får föra in annat personligt 
resgods än alkohol, alkoholdrycker, vissa to-
baksprodukter och bränslet i motordrivna 
transportmedel till ett värde av högst 300 
euro. För flyg- eller sjöresenärer är gränsen 
däremot 430 euro. Passageraren får inom ra-
men för dessa värden därmed accisfritt föra 
in t.ex. läskedrycker eller cigarettpapper, för-
utsatt att de i 1—3 mom. nämnda allmänna 
villkoren för annan än kommersiell införsel 
uppfylls.  

Paragrafens 5 mom. motsvarar 2 mom. i 
den gällande lagens paragraf. Ordalydelsen 
preciseras så att momentet hänvisar till alla 
accispliktiga produkter, medan det i det gäl-
lande momentet endast hänvisas till tobaks-
produkter och alkoholdrycker. 

19 a §. Bestämmelsen i den nuvarande pa-
ragrafen flyttas för tydlighetens skull till en 
ny 19 d §, eftersom de föreslagna 19 a—
19 c § väsentligt hör ihop med 19 §. 

I paragrafen föreskrivs det om de maximala 
mängderna av vissa tobaksprodukter som får 
föras in accisfritt och om andra specialvill-
kor. Paragrafen motsvarar den föreslagna 
95 a § i mervärdesskattelagen. De accisfria 
maximimängder av olika sorter av tobaks-
produkter som räknas upp i 1 mom. motsva-
rar de nuvarande maximala mängderna för 
accisfri införsel. Till denna del hänvisas det 
till motiveringen till den föreslagna 95 a § i 
mervärdesskattelagen. 

19 b §. Till lagförslaget fogas en ny 19 b §, 
i vilken det föreskrivs om de kvantitativa 
maximimängder av alkohol och alkohol-
drycker som får föras in accisfritt och om 
andra specialvillkor. Paragrafen motsvarar 
det gällande 19 § 1 mom., enligt vilket en 
passagerare får föra in en liter destillerade 
drycker och starka alkoholdrycker med en 
alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent. 
Passageraren kan alternativt föra in två liter 
destillerade drycker, starka alkoholdrycker 
och vin- eller alkoholbaserade aperitifer med 
en alkoholhalt på högst 22 volymprocent 
samt mousserande viner och viner som gjorts 

starkare genom tillsats av alkohol. Passagera-
ren får därtill föra in två liter icke-
mousserande viner och 16 liter öl. Enligt för-
slaget är gränsen på 22 volymprocent den 
enda skillnaden när det gäller den kvantitati-
va begränsningen av alkoholdrycker som al-
ternativt kan föras in, och detta gör bestäm-
melserna tydligare. Den mängd icke-mous-
serande viner som accisfritt kan föras in höjs 
dessutom från två till fyra liter. Gränsen för 
mängden öl förblir vid 16 liter. 

Paragrafen motsvarar den föreslagna 95 b § 
i mervärdesskattelagen. Till denna del hänvi-
sas det till motiveringen till paragrafen i frå-
ga. 

19 c §. I paragrafen föreskrivs i enlighet 
med resgodsdirektivet om accisfrihet när det 
gäller bränslet i motordrivna transportmedel, 
dvs. motorfordon och fartyg, som är i privat 
bruk. Det bränsle som finns i ett motordrivet 
transportmedels sedvanliga bränsletank och 
högst tio liter bränsle som transporteras med 
ett sådant transportmedel i en bärbar tank får 
föras in accisfritt. Bestämmelser om förut-
sättningarna för accisfri införsel av bränsle 
finns dessutom i 19 § i lagförslaget och i ar-
tikel 112—116 i tullfrihetsförordningen, där 
det bl.a. definieras vad som avses med ett 
motorfordons normala bränsletank. Bestäm-
melsen gäller också det bränsle som förs in i 
bränsletanken på fartyg i privat bruk och 
bränslet i en separat bärbar tank. 

I varje enskilt transportmedel är det tillåtet 
att accisfritt föra in högst 10 liter bränsle i en 
bärbar tank. Bestämmelsen förutsätter att 
tanken transporteras i transportmedlet och 
inte t.ex. bärs av en passagerare. Accisfrihe-
ten tillämpas endast på aktiva transportmedel 
som anländer till Finland med egen mo-
torkraft, inte t.ex. transportmedel som kom-
mer på en trailer som dras av ett fordon.  

Paragrafen motsvarar den föreslagna 95 c § 
i mervärdesskattelagen. 

19 d §. Paragrafen innehåller de bestäm-
melser som finns i 19 a § i den nuvarande la-
gen. Till bestämmelsen har det dessutom fo-
gats en hänvisning till grunderna för den ac-
cis som tas ut på flytande bränslen. 

21 §. Eftersom det föreslås att 12 § i tulla-
gen ska upphävas och eftersom den föreslag-
na 95 e § i mervärdesskattelagen innehåller 
materiella bestämmelser om varor som per-
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sonalen på transportmedel för in, hänvisas 
det i paragrafen till nämnda bestämmelse i 
mervärdesskattelagen. De i materiellt hänse-
ende små ändringarna gäller främst företeen-
det av en förtullningsbok. Till denna del hän-
visas det till den föreslagna 95 e § i mervär-
desskattelagen. 
 
 
1.4 Tullagen 

12 §. I paragrafen föreskrivs om skattefri-
heten när det gäller hemkomstgåvor som den 
som hör till personalen på ett transportmedel 
för in. Det föreslås att paragrafen ska upphä-
vas, eftersom artikel 49 i tullfrihetsförord-
ningen, som utgör bemyndigandet till utfär-
dande av paragrafen, har upphävts genom 
den ändring av tullfrihetsförordningen som 
börjar tillämpas den 1 december 2008. Med 
stöd av den ändrade artikel 45 i tullfrihets-
förordningen gäller därefter, i fråga om tull-
friheten för varor som personalen på ett 
transportmedel för in, det som bestäms om 
skattefrihet för dessa varor i 95 e § i lagför-
slaget. 
 

2  Närmare bestämmelser  och före-
skri f ter  

Enligt 95 e § 2 mom. i lagförslaget kan 
Tullstyrelsen meddela närmare föreskrifter 
om utfärdandet av en förtullningsbok, och 
om dess form och innehåll. Det är motiverat 
att koncentrera denna befogenhet till Tullsty-
relsen för att förfarandena ska vara enhetliga. 
Tullstyrelsens befogenhet är inom ramen för 
det rättsliga sammanhanget rätt begränsad, 
och de föreskrifter som meddelas med stöd 
av bemyndigandet gäller mindre detaljer av 
teknisk karaktär. Tullstyrelsens befogenhet är 
dessutom precist avgränsad, och regleringens 
betydelse förutsätter inte i sak att det före-
skrivs om ärendet genom lag eller förord-
ning. Det kan anses föreligga sådana särskil-
da skäl till utfärdande av ett bemyndigande 
som avses i 80 § 2 mom. i grundlagen. 
 
3  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 decem-
ber 2008. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

1. 

Lag 
om ändring av mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 94 § 1 mom. 12, 14 

och 22 punkten samt 95 §,  
sådana de lyder, 94 § 1 mom. 12 och 14 punkten i lag 1486/1994 och 22 punkten i lag 

915/2001 och 95 § i lagarna 1264/1996, 763/1999 och 915/2001, samt 
fogas till 94 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1218/1994, i nämnda lagar 

1486/1994 och 763/1999, i lag 940/1999, i nämnda lag 915/2001 samt i lag 935/2004, en ny 
23 punkt samt till lagen nya 95 a—95 e § som följer: 
 

94 § 
Skattefri är import av följande varor 

— — — — — — — — — — — — — —  
12) varor som är tullfria enligt artikel 2—

19, 25—26, 61—63, 63c, 64, 65—69, 79—
108, 111—118 samt varor som är tullfria en-
ligt artikel 51 och avses i punkt B i bilaga 2 i 
rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upp-
rättandet av ett gemenskapssystem för tullbe-
frielse (tullfrihetsförordningen), 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) varor som enligt artikel 29—31 i tull-
frihetsförordningen är tullfria, med undantag 
av cigaretter, cigariller, cigarrer, pip- och ci-
garettobak, alkohol och alkoholdrycker, med 
följande ytterligare begränsningar: 

a) högst 500 gram kaffe eller 200 gram kaf-
feextrakt eller kaffeessens, 

b) högst 100 gram te eller 40 gram teex-
trakt eller teessens, 
— — — — — — — — — — — — — —  

22) varor enligt 129 § 1 mom. som förvär-
vats för Europeiska gemenskapernas officiel-
la bruk, om grunden för den skatt som ska 
betalas på importen av varan ökad med mer-
värdesskattens andel är minst 80 euro, 

23) varor vilkas totala värde är högst 22 
euro, med undantag av tobaksprodukter, al-
kohol, alkoholdrycker och parfymer. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

95 § 
En resande som anländer till Finland från 

ett område utanför gemenskapen får i sitt 
personliga resgods skattefritt föra in varor i 

högst de mängder som anges i 95 a—95 e §. 
En förutsättning för skattefrihet är att inför-
seln inte är av kommersiell natur. 

Införseln anses inte vara av kommersiell 
natur, om 

1) införseln är av tillfällig natur, 
2) införseln enbart inbegriper varor som är 

avsedda för resandens eller hans eller hennes 
familjs personliga bruk eller varor som är av-
sedda som gåvor, och 

3) varorna till art och kvantitet är sådana att 
de inte kan betraktas som varor som förs in 
för kommersiella ändamål. 

Som personligt resgods betraktas resgods 
som resanden kan visa upp för tullmyndighe-
ten vid sin ankomst till Finland. Som person-
ligt resgods betraktas också resgods som re-
sanden  kan visa upp för tullmyndigheten 
först vid en senare tidpunkt, om resanden 
lägger fram en redogörelse för att det företag 
som ansvarar för transporten vid resandens 
avresa registrerat dessa varor som med-
följande resgods. 

 
95 a § 

De tobaksprodukter som med stöd av 95 § 
får föras in skattefritt får uppgå till högst föl-
jande mängder: 

1) 200 cigaretter, 
2) 100 cigariller, 
3) 50 cigarrer eller 
4) 250 gram pip- och cigarettobak. 
En resande får föra in flera än en tobaks-

produkt enligt 1 mom. skattefritt, om de pro-
centuella andelarna av de skattefria maxi-
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mimängderna uppgår till sammanlagt högst 
100. 

Personer under 18 år får inte föra in to-
baksprodukter skattefritt. 

Som cigariller betraktas cigarrer som väger 
högst 3 gram styck. 
 

95 b § 
En resande får med stöd av 95 § skattefritt 

föra in 4 liter icke-mousserande viner och 16 
liter öl. 

En resande får dessutom skattefritt föra in 
1) 1 liter alkohol eller alkoholdrycker med 

en alkoholhalt som överstiger 22 volympro-
cent eller 

2) 2 liter alkohol eller alkoholdrycker med 
en alkoholhalt på högst 22 volymprocent. 

En resande får skattefritt föra in produkter 
enligt såväl 2 mom. 1 som 2 punkten, om de 
procentuella andelarna av de skattefria 
maximimängderna uppgår till sammanlagt 
högst 100. 
 

95 c § 
Med stöd av 95 § får det bränsle som finns 

i ett motordrivet transportmedels sedvanliga 
bränsletank och för varje motordrivet trans-
portmedel högst 10 liter bränsle som trans-
porteras med transportmedlet i en bärbar tank 
föras in skattefritt. 
 

95 d § 
Andra varor än alkohol, alkoholdrycker, 

tobaksprodukter som räknas upp i 95 a § och 
bränslet i motordrivna transportmedel får 
med stöd av 95 § föras in skattefritt till ett 
värde av högst 300 euro. Om resanden har 
anlänt flyg- eller sjöledes med ett annat luft-
fartyg eller fartyg än ett luftfartyg eller fartyg 
i nöjesbruk, är det maximala värdet för skat-
tefri införsel dock 430 euro.  

I de värden som anges i 1 mom. inkluderas 
inte värdet på följande varor: 

1) personligt resgods som resanden tillfäl-
ligt för in, 

2) personligt resgods som resanden återin-
för efter en tillfällig utförsel, 

3) läkemedel som behövs för resandens 
personliga bruk. 

Ett luftfartyg eller fartyg är på det sätt som 
avses i 1 mom. i nöjesbruk när dess ägare el-
ler innehavare använder det för andra än 
kommersiella ändamål. Med kommersiella 
ändamål avses i synnerhet sådan varu- eller 
persontransport eller sådant utförande av 
tjänster som sker mot vederlag eller för myn-
dighetsändamål. 

Värdet på en enskild vara kan inte delas 
upp i en skattefri och en skattebelagd del, om 
värdet på de varor som förs in överstiger det 
värde som anges i 1 mom. 
 

95 e § 
Den som hör till personalen på ett trans-

portmedel i yrkesmässig trafik mellan Fin-
land och ett land eller område utanför ge-
menskapen får med stöd av 95 § från sina ar-
betsresor under en kalendermånad skattefritt 
föra in varor i den mängd som enligt 95 a—
95 d § skattefritt får föras in på en gång. 

En förutsättning för skattefrihet är dessut-
om att den som för in varorna antecknar va-
rorna i en förtullningsbok i samband med in-
förseln. Tullstyrelsen meddelar närmare före-
skrifter om utfärdandet av en förtullningsbok 
och dess form och innehåll.  

Med avvikelse från bestämmelserna i 
1 mom. får den som hör till personalen på ett 
transportmedel i landtrafik under en kalen-
dermånad föra in varor enligt 95 d § till ett 
värde av 430 euro, förutsatt att det totala vär-
det på de varor som förs in på en gång inte 
överstiger 300 euro.  

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 
På sådana införsel av varor för vilka betal-

ningsskyldigheten har uppkommit med stöd 
av 87 § före denna lags ikraftträdande tilläm-
pas de bestämmelser som gäller vid lagens 
ikraftträdande. 

————— 
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2. 

Lag 
om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och ac-

cislagstiftningen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 1996 om undantag för landskapet Åland i fråga om mer-

värdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) 12 § 2 mom. 1 och 2 punkten, det inledande 
stycket i 21 och 29 §, 30 § 1 mom. samt det inledande stycket i 32 §, av dem 12 § 2 mom. 
1 punkten sådan den lyder i lag 765/1999, som följer: 
 

12 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den försäljning av varor som avses i 1 
mom. är skattefri endast till den del den gäll-
er 

1) de produkter som nämns i 95 a och 
95 b § i mervärdesskattelagen, med undantag 
av öl enligt lagen om accis på alkohol och 
alkoholdrycker (1471/1994), och i högst de 
mängder som anges i nämnda lagrum, 

2) öl, dock högst 2 liter per passagerare, 
andra tobaksprodukter än de som avses i 
95 b § i mervärdesskattelagen, kaffe, te, kos-
metika samt choklad- och konfektyrvaror, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 
Vad som föreskrivs i 95 e § i mervärdes-

skattelagen tillämpas på den som hör till per-
sonalen på ett transportmedel i yrkesmässig 
trafik också då det är fråga om 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

29 § 
Utan hinder av 28 § är tobaksprodukter och 

alkoholdrycker som säljs till passagerare på 
fartyg eller luftfartyg för att medföras som 
resgods per passagerare och resa accisfria i 
högst de mängder som nämns i 19 a och 
19 b § i lagen om påförande av accis, då det 
är fråga om 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

30 § 
Utan hinder av 28 § är försäljning av to-

baksprodukter och alkoholdrycker ombord på 
fartyg och luftfartyg enligt 28 § till den som 
reser från landskapet Åland till andra delar 
av landet eller från andra delar av landet till 
landskapet accisfri endast då det är fråga om 
försäljning till sådana passagerare som har en 
resebiljett eller något annat motsvarande do-
kument för transporten i fråga och i högst de 
mängder som anges i 19 a och 19 b § i lagen 
om påförande av accis. Accisfri är försälj-
ning av högst 2 liter öl per passagerare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 § 
Vad som föreskrivs i 95 e § i mervärdes-

skattelagen tillämpas på den som hör till per-
sonalen på ett transportmedel i yrkesmässig 
trafik också då det är fråga om 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 
På sådana införsel av varor för vilka betal-

ningsskyldigheten har uppkommit med stöd 
av 87 § i mervärdesskattelagen före denna 
lags ikraftträdande och på försäljningar av 
varor som har levererats före denna lags 
ikraftträdande tillämpas de bestämmelser 
som gäller vid lagens ikraftträdande. 

————— 
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3. 

Lag 
om ändring av lagen om påförande av accis 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994) 16 § 10 och 

10 a punkten samt 19, 19 a och 21 §,  
sådana de lyder, 16 § 10 och 10 a punkten i lag 1016/1998, 19 § i lagarna 762/1999 och 

874/2000, 19 a § i lag 1297/2003 och 21 § i lag 332/1996, samt 
fogas till lagen nya 19 b—19 d § som följer: 

 
16 § 

Accisfria är: 
— — — — — — — — — — — — — —  

10) andra än kommersiella försändelser av 
ringa värde som en privatperson skickat från 
en plats utanför gemenskapen till en annan 
privatperson i Finland, med undantag för ci-
garetter, cigariller, cigarrer, pip- och cigarett-
tobak, alkohol och alkoholdrycker, under 
samma förutsättningar och med samma be-
gränsningar som bestäms om tullfrihet för 
dessa produkter,  

10 a) det bränsle som finns i motorfordon 
och specialcontainrar som förs in från en 
plats utanför gemenskapen, under samma 
förutsättningar och med samma begränsning-
ar som bestäms om tullfrihet för dessa pro-
dukter, om inte något annat bestäms i denna 
lag, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 § 
En resande som anländer till Finland från 

ett område utanför gemenskapen får i sitt 
personliga resgods accisfritt föra in accisplik-
tiga varor i högst de mängder som anges 
nedan. En förutsättning för accisfrihet är att 
införseln inte är av kommersiell natur. 

Införseln anses inte vara av kommersiell 
natur, om 

1) införseln är av tillfällig natur, 
2) införseln enbart inbegriper varor som är 

avsedda för resandens eller hans eller hennes 
familjs personliga bruk eller varor som är av-
sedda som gåvor, och 

3) varorna till art och kvantitet är sådana att 
de inte kan betraktas som varor som förs in 
för kommersiella ändamål. 

Som personligt resgods betraktas resgods 
som resanden kan visa upp för tullmyndighe-
ten vid sin ankomst till Finland. Som person-
ligt resgods betraktas också resgods som re-
sanden  kan visa upp för tullmyndigheten 
först vid en senare tidpunkt, om resanden 
lägger fram en redogörelse för att det företag 
som ansvarar för transporten vid resandens 
avresa registrerat dessa varor som med-
följande resgods. 

På införsel av andra accispliktiga produkter 
än de som avses i 19 a—19 c § tillämpas 
dessutom 95 d § i mervärdesskattelagen. 

Produkter som bevisligen har införskaffats 
beskattade i en annan medlemsstat är dock 
accisfria enligt vad som bestäms i 18 §. 
 

19 a § 
De tobaksprodukter som med stöd av 19 § 

får föras in accisfritt får uppgå till högst föl-
jande mängder: 

1) 200 cigaretter, 
2) 100 cigariller, 
3) 50 cigarrer eller 
4) 250 gram pip- och cigarettobak. 
En resande får föra in flera än en tobaks-

produkt enligt 1 mom. accisfritt, om de pro-
centuella andelarna av de accisfria maxi-
mimängderna uppgår till sammanlagt högst 
100. 

Personer under 18 år får inte föra in to-
baksprodukter accisfritt. 
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Som cigariller betraktas cigarrer som väger 
högst 3 gram. 
 

19 b § 
En resande får med stöd av 19 § accisfritt 

föra in 4 liter icke-mousserande viner och 16 
liter öl. 

En resande får dessutom accisfritt föra in 
1) 1 liter alkohol eller alkoholdrycker med 

en alkoholhalt som överstiger 22 volympro-
cent eller 

2) 2 liter alkohol eller alkoholdrycker med 
en alkoholhalt på högst 22 volymprocent. 

En resande får accisfritt föra in produkter 
enligt såväl 2 mom. 1 som 2 punkten, om de 
procentuella andelarna av de skattefria 
maximimängderna uppgår till sammanlagt 
högst 100. 
 
 

19 c § 
Med stöd av 19 § får därutöver det bränsle 

som finns i ett motordrivet transportmedels 
sedvanliga bränsletank och för varje motor-
drivet transportmedel högst 10 liter bränsle 

som transporteras med transportmedlet i en 
bärbar tank föras in accisfritt. 
 

19 d § 
Den som vid ankomst från en i 18 b § av-

sedd medlemsstat eller från ett område utan-
för gemenskapen för med sig en större 
mängd tobaksprodukter än den mängd som är 
accisfri enligt denna lag är skyldig att för den 
överstigande mängden betala accis, om vars 
grund och storlek bestäms i lagen om tobaks-
accis (1470/1994). I fråga om bränslen be-
stäms accisen på motsvarande sätt utgående 
från lagen om accis på flytande bränslen 
(1472/1994). 
 

21 § 
Den som hör till personalen på ett trans-

portmedel i yrkesmässig trafik mellan Fin-
land och ett land eller område utanför ge-
menskapen får accisfritt föra in varor som 
hemkomstgåvor så som bestäms i 95 e § i 
mervärdesskattelagen.  

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 

————— 
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4. 

Lag 
om upphävande av 12 § i tullagen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Genom denna lag upphävs i tullagen av 

den 29 december 1994 (1466/1994) 12 §, så-
dan den lyder delvis ändrad i lag 331/1996. 

2 § 
Denna lag träder i kraft den            20  . 

————— 
 

Helsingfors den 3 oktober 2008 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Finansminister Jyrki Katainen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

1. 

Lag 
om ändring av mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 94 § 1 mom. 12, 14 

och 22 punkten samt 95 §,  
sådana de lyder, 94 § 1 mom. 12 och 14 punkten i lag 1486/1994 och 22 punkten i lag 

915/2001 och 95 § i lagarna 1264/1996, 763/1999 och 915/2001, samt 
fogas till 94 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1218/1994, i nämnda lagar 

1486/1994 och 763/1999, i lag 940/1999, i nämnda lag 915/2001 samt i lag 935/2004, en ny 
23 punkt samt till lagen nya 95 a—95 e § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

94 § 
Skattefri är import av följande varor 

— — — — — — — — — — — — — —  
12) varor som är tullfria enligt artikel 2—

10, 11—15, 16—19, 25—26, 27—28, punkt 
B i bilaga II till artikel 51, artikel 61—63, 
63 c, 64, 65—69, 79—85, 86, 87—89, 90, 91, 
92—94, 95—99, 100—106, 107, 108, 111, 
112—116, 117 och 118 i rådets förordning 
(EEG) nr 918/83 om ett gemenskapssystem 
för tullfriheter (tullfrihetsförordning), 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) varor som enligt artikel 29–31 i tullfri-
hetsförordningen är tullfria, med följande yt-
terligare begränsningar: 

 
 
— högst 500 gram kaffe eller 200 gram 

kaffeextrakt eller kaffeessens, 
— högst 100 gram te eller 40 gram teex-

trakt eller teessens, 
— — — — — — — — — — — — — —  

22) varor enligt 129 § 1 mom. som förvär-
vats för Europeiska gemenskapernas officiel-
la bruk, om grunden för den skatt som skall 
betalas på importen av varan ökad med mer-
värdesskattens andel är minst 80 euro. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

94 § 
Skattefri är import av följande varor 

— — — — — — — — — — — — — —  
12) varor som är tullfria enligt artikel 2—

19, 25—26, 61—63, 63c, 64, 65—69, 79—
108, 111—118 samt varor som är tullfria en-
ligt artikel 51 och avses i punkt B i bilaga 2 i 
rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upp-
rättandet av ett gemenskapssystem för tullbe-
frielse (tullfrihetsförordningen), 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) varor som enligt artikel 29—31 i tull-
frihetsförordningen är tullfria, med undantag 
av cigaretter, cigariller, cigarrer, pip- och ci-
garettobak, alkohol och alkoholdrycker, med 
följande ytterligare begränsningar: 

a) högst 500 gram kaffe eller 200 gram 
kaffeextrakt eller kaffeessens, 

b) högst 100 gram te eller 40 gram teex-
trakt eller teessens, 
— — — — — — — — — — — — — —  

22) varor enligt 129 § 1 mom. som förvär-
vats för Europeiska gemenskapernas officiel-
la bruk, om grunden för den skatt som ska 
betalas på importen av varan ökad med mer-
värdesskattens andel är minst 80 euro, 

23) varor vilkas totala värde är högst 22 
euro, med undantag av tobaksprodukter, al-
kohol, alkoholdrycker och parfymer. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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95 § 

En resande som anländer till Finland från 
ett område utanför gemenskapen får skatte-
fritt införa personligt resgods till ett värde av 
högst 175 euro, dock inte i lagen om accis på 
alkohol och alkoholdrycker avsett öl mer än 
16 liter. I detta värde inräknas inte de produk-
ter som nämns i 2 mom. och inte de personli-
ga tillhörigheter som en till Finland återvän-
dande person återinför eller som en till landet 
anländande resande temporärt för in för att 
användas av honom själv eller familjen under 
resan. 

En resande som avses i 1 mom. får som 
personligt resgods skattefritt införa i detta 
moment avsedda varor till högst följande 
mängder: 

— 200 cigarretter eller 100 cigarriller eller 
50 cigarrer eller 250 gram pip- och cigarret-
tobak, 

— 1 liter destillerade drycker och starka al-
koholdrycker med en alkoholhalt som över-
stiger 22 volymprocent, eller 2 liter destille-
rade drycker, starka alkoholdrycker och vin- 
eller alkoholbaserade aperitifer, alkohol-
drycker med en alkoholhalt på högst 22 vo-
lymprocent, samt mousserande viner och 
starkviner, 

— 2 liter icke-mousserande viner, 
— 50 gram parfym,  
— 0,25 liter eau de toilette, 
— 100 gram te eller 40 gram teextrakt och 

essens, samt  
— för resande över 15 år 500 gram kaffe el-

ler 200 gram kaffeextrakt och essens. 
De som hör till personalen på ett transport-

medel i yrkesmässig trafik mellan Finland 
och ett land utanför gemenskapen har rätt att 
skattefritt införa de varor som enligt 12 § tull-
lagen är tullfria. 
 

95 § 
En resande som anländer till Finland från 

ett område utanför gemenskapen får i sitt 
personliga resgods skattefritt föra in varor i 
högst de mängder som anges i 95 a—95 e §. 
En förutsättning för skattefrihet är att inför-
seln inte är av kommersiell natur. 

Införseln anses inte vara av kommersiell 
natur, om 
1) införseln är av tillfällig natur, 

2) införseln enbart inbegriper varor som är 
avsedda för resandens eller hans eller hen-
nes familjs personliga bruk eller varor som 
är avsedda som gåvor, och 

3) varorna till art och kvantitet är sådana 
att de inte kan betraktas som varor som förs 
in för kommersiella ändamål. 

Som personligt resgods betraktas resgods 
som resanden kan visa upp för tullmyndighe-
ten vid sin ankomst till Finland. Som person-
ligt resgods betraktas också resgods som re-
sanden kan visa upp för tullmyndigheten 
först vid en senare tidpunkt, om resanden 
lägger fram en redogörelse för att det företag 
som ansvarar för transporten vid resandens 
avresa registrerat dessa varor som med-
följande resgods. 
 

 
 95 a §

De tobaksprodukter som med stöd av 95 § 
får föras in skattefritt får uppgå till högst föl-
jande mängder: 

1) 200 cigaretter, 
2) 100 cigariller, 
3) 50 cigarrer eller 
4) 250 gram pip- och cigarettobak. 
En resande får föra in flera än en tobaks-
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produkt enligt 1 mom. skattefritt, om de pro-
centuella andelarna av de skattefria maxi-
mimängderna uppgår till sammanlagt högst 
100. 

Personer under 18 år får inte föra in to-
baksprodukter skattefritt. 

Som cigariller betraktas cigarrer som vä-
ger högst 3 gram styck. 
 

 
 95 b § 

En resande får med stöd av 95 § skattefritt 
föra in 4 liter icke-mousserande viner och 16 
liter öl. 

En resande får dessutom skattefritt föra in 
1) 1 liter alkohol eller alkoholdrycker med 

en alkoholhalt som överstiger 22 volympro-
cent eller 

2) 2 liter alkohol eller alkoholdrycker med 
en alkoholhalt på högst 22 volymprocent. 

En resande får skattefritt föra in produkter 
enligt såväl 2 mom. 1 som 2 punkten, om de 
procentuella andelarna av de skattefria 
maximimängderna uppgår till sammanlagt 
högst 100. 
 

 
 95 c § 

Med stöd av 95 § får det bränsle som finns 
i ett motordrivet transportmedels sedvanliga 
bränsletank och för varje motordrivet trans-
portmedel högst 10 liter bränsle som trans-
porteras med transportmedlet i en bärbar 
tank föras in skattefritt. 
 

 
 95 d § 

Andra varor än alkohol, alkoholdrycker, 
tobaksprodukter som räknas upp i 95 a § och 
bränslet i motordrivna transportmedel får 
med stöd av 95 § föras in skattefritt till ett 
värde av högst 300 euro. Om resanden har 
anlänt flyg- eller sjöledes med ett annat luft-
fartyg eller fartyg än ett luftfartyg eller fartyg 
i nöjesbruk, är det maximala värdet för skat-
tefri införsel dock 430 euro.  

I de värden som anges i 1 mom. inkluderas 
inte värdet på följande varor: 

1) personligt resgods som resanden tillfäl-
ligt för in, 

2) personligt resgods som resanden återin-
för efter en tillfällig utförsel, 
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3) läkemedel som behövs för resandens 
personliga bruk. 

Ett luftfartyg eller fartyg är på det sätt som 
avses i 1 mom. i nöjesbruk när dess ägare el-
ler innehavare använder det för andra än 
kommersiella ändamål. Med kommersiella 
ändamål avses i synnerhet sådan varu- eller 
persontransport eller sådant utförande av 
tjänster som sker mot vederlag eller för myn-
dighetsändamål. 

Värdet på en enskild vara kan inte delas 
upp i en skattefri och en skattebelagd del, om 
värdet på de varor som förs in överstiger det 
värde som anges i 1 mom. 
 

 
 95 e § 

Den som hör till personalen på ett trans-
portmedel i yrkesmässig trafik mellan Fin-
land och ett land eller område utanför ge-
menskapen får med stöd av 95 § från sina 
arbetsresor under en kalendermånad skatte-
fritt föra in varor i den mängd som enligt 
95 a—95 d § skattefritt får föras in på en 
gång. 

En förutsättning för skattefrihet är dessut-
om att den som för in varorna antecknar va-
rorna i en förtullningsbok i samband med in-
förseln. Tullstyrelsen meddelar närmare fö-
reskrifter om utfärdandet av en förtullnings-
bok och dess form och innehåll.  

En förutsättning för skattefrihet är dessut-
om att den som för in varorna antecknar va-
rorna i en förtullningsbok i samband med in-
förseln. Tullstyrelsen meddelar närmare fö-
reskrifter om utfärdandet av en förtullnings-
bok och dess form och innehåll.  

Med avvikelse från bestämmelserna i 
1 mom. får den som hör till personalen på ett 
transportmedel i landtrafik under en kalen-
dermånad föra in varor enligt 95 d § till ett 
värde av 430 euro, förutsatt att det totala 
värdet på de varor som förs in på en gång 
inte överstiger 300 euro.  

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 
På sådana införsel av varor för vilka be-

talningsskyldigheten har uppkommit med 
stöd av 87 § före denna lags ikraftträdande 
tillämpas de bestämmelser som gäller vid la-
gens ikraftträdande. 

——— 
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2. 

 

Lag 
om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och ac-

cislagstiftningen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 1996 om undantag för landskapet Åland i fråga om mer-

värdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) 12 § 2 mom. 1 och 2 punkten, det inledande 
stycket i 21 och 29 §, 30 § 1 mom. samt det inledande stycket i 32 §, av dem 12 § 2 mom. 
1 punkten sådan den lyder i lag 765/1999, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den försäljning av varor som avses i 
1 mom. är skattefri endast till den del den 
gäller 

1) de produkter som nämns i 95 § 2 mom. 
mervärdesskattelagen och högst till de mäng-
der som anges i nämnda lagrum, 

 
 
2) öl enligt lagen om accis på alkohol och 

alkoholdrycker (1471/1994), dock högst två 
liter per passagerare, och andra tobakspro-
dukter och annan kosmetika än de som avses 
i 1 punkten samt choklad- och konfektyrva-
ror, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den försäljning av varor som avses i 1 
mom. är skattefri endast till den del den gäll-
er 

1) de produkter som nämns i 95 a och 
95 b § i mervärdesskattelagen, med undantag 
av öl enligt lagen om accis på alkohol och 
alkoholdrycker (1471/1994), och i högst de 
mängder som anges i nämnda lagrum, 

2) öl, dock högst 2 liter per passagerare, 
andra tobaksprodukter än de som avses i 
95 b § mervärdesskattelagen, kaffe, te, kos-
metika samt choklad- och konfektyrvaror, 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
21 § 

Vad som stadgas i 95 § 3 mom. mervärdes-
skattelagen tillämpas på den som hör till per-
sonalen på ett transportmedel i yrkesmässig 
trafik också då det är fråga om 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 
Vad som föreskrivs i 95 e § i mervärdes-

skattelagen tillämpas på den som hör till per-
sonalen på ett transportmedel i yrkesmässig 
trafik också då det är fråga om 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

29 § 
Utan hinder av 28 § är tobaksprodukter och 

alkoholdrycker som säljs till passagerare på 
fartyg eller luftfartyg för att medföras som 

29 § 
Utan hinder av 28 § är tobaksprodukter och 

alkoholdrycker som säljs till passagerare på 
fartyg eller luftfartyg för att medföras som 
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resgods per passagerare och resa accisfria en-
dast till de mängder som anges i 19 § lagen 
om påförande av accis, då det är fråga om 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

resgods per passagerare och resa accisfria i 
högst de mängder som nämns i 19 a och 
19 b § i lagen om påförande av accis, då det 
är fråga om 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

30 § 
Utan hinder av 28 § är försäljning av to-

baksprodukter och alkoholdrycker ombord på 
fartyg och luftfartyg enligt 28 § till den som 
reser från landskapet Åland till andra delar av 
landet eller från andra delar av landet till 
landskapet accisfri endast då det är fråga om 
försäljning till sådana passagerare som har en 
resebiljett eller något annat motsvarande do-
kument för transporten i fråga och högst till 
de mängder som anges i 19 § lagen om påfö-
rande av accis. Försäljning av öl är accisfri 
upp till högst två liter per passagerare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

30 § 
Utan hinder av 28 § är försäljning av to-

baksprodukter och alkoholdrycker ombord på 
fartyg och luftfartyg enligt 28 § till den som 
reser från landskapet Åland till andra delar av 
landet eller från andra delar av landet till 
landskapet accisfri endast då det är fråga om 
försäljning till sådana passagerare som har en 
resebiljett eller något annat motsvarande do-
kument för transporten i fråga och i högst de 
mängder som anges i 19 a och 19 b § i lagen 
om påförande av accis. Accisfri är försäljning 
av högst 2 liter öl per passagerare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
32 § 

Vad som stadgas i 21 § lagen om påförande 
av accis tillämpas på personer som hör till 
personalen på ett transportmedel i yrkesmäs-
sig trafik också då det är fråga om 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 § 
Vad som föreskrivs i 95 e § i mervärdes-

skattelagen tillämpas på den som hör till per-
sonalen på ett transportmedel i yrkesmässig 
trafik också då det är fråga om 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  .  
På sådana införsel av varor för vilka be-

talningsskyldigheten har uppkommit med 
stöd av 87 § i mervärdesskattelagen före 
denna lags ikraftträdande och på försälj-
ningar av varor som har levererats före den-
na lags ikraftträdande tillämpas de bestäm-
melser som gäller vid lagens ikraftträdande. 

——— 
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3. 

Lag 
om ändring av lagen om påförande av accis 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994) 16 § 10 och 10 

a punkterna samt 19, 19 a och 21 §,  
sådana de lyder, 16 § 10 och 10 a punkten i lag 1016/1998, 19 § i lagarna 762/1999 och 

874/2000, 19 a § i lag 1297/2003 och 21 § i lag 332/1996, samt 
fogas till lagen nya 19 b—19 d § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

16 § 
Accisfria är 

— — — — — — — — — — — — — —  
10) om inte något annat bestäms i denna 

lag, andra än kommersiella försändelser av 
ringa värde som en privatperson skickat från 
en plats utanför gemenskapen till en annan 
privatperson i Finland, med undantag för al-
koholdrycker, samt bränsle som motorfordon 
och specialcontainrar för med sig från en 
plats utanför gemenskapen och produkter som 
förs in från en plats utanför gemenskapen 
som hemkomstgåvor, under samma förutsätt-
ningar och med samma begränsningar som 
bestäms om tullfrihet för dessa produkter, 

10 a) bränsle som ett annat fartyg än ett 
som avses i 6 punkten för med sig från en 
plats utanför gemenskapen i bränsletanken el-
ler reservtanken och som är avsett för farty-
gets eget bruk, 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 § 
Accisfria är: 

— — — — — — — — — — — — — —  
10) andra än kommersiella försändelser av 

ringa värde som en privatperson skickat från 
en plats utanför gemenskapen till en annan 
privatperson i Finland, med undantag för ci-
garetter, cigariller, cigarrer, pip- och cigarett-
tobak, alkohol och alkoholdrycker, under 
samma förutsättningar och med samma be-
gränsningar som bestäms om tullfrihet för 
dessa produkter, 

 
 
 
10 a) det bränsle som finns i motorfordon 

och specialcontainrar som förs in från en 
plats utanför gemenskapen, under samma 
förutsättningar och med samma begränsning-
ar som bestäms om tullfrihet för dessa pro-
dukter, om inte något annat bestäms i denna 
lag, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
19 § 

En passagerare som reser till Finland från 
ett land utanför gemenskapen, får accisfritt 
medföra tobaksprodukter och alkoholdrycker 
högst följande mängder: 

tobaksprodukter 
— 200 stycken cigarretter eller 100 stycken 

cigariller (vägande per styck högst 3 gram) 
eller 50 stycken cigarrer eller 250 gram pip- 
och cigarrettobak, 

alkoholdrycker 

19 §
En resande som anländer till Finland från 

ett område utanför gemenskapen får i sitt 
personliga resgods accisfritt föra in accis-
pliktiga varor i högst de mängder som anges 
nedan. En förutsättning för accisfrihet är att 
införseln inte är av kommersiell natur. 

Införseln anses inte vara av kommersiell 
natur, om 

1) införseln är av tillfällig natur, 
2) införseln enbart inbegriper varor som är 
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— 1 liter destillerade drycker och starka al-
koholdrycker, vilkas alkoholhalt överstiger 22 
volymprocent eller 2 liter destillerade drycker 
och starka alkoholdrycker och aperitifer, vil-
ka baserar sig på vin eller alkohol, tafia, sake 
eller dylika drycker, vilkas alkoholhalt är 
högst 22 volymprocent, skumviner, viner som 
gjorts starkare genom tillsats av alkohol, 

— 2 liter viner utan kolsyra, 
— 16 liter öl. 
Tobaksprodukter och alkoholdrycker som 

en i 1 mom. avsedd person påvisar ha skaffats 
beskattade i en annan medlemsstat är dock 
accisfria enligt vad som bestäms i 18 §. 
 

avsedda för resandens eller hans eller hen-
nes familjs personliga bruk eller varor som 
är avsedda som gåvor, och 

3) varorna till art och kvantitet är sådana 
att de inte kan betraktas som varor som förs 
in för kommersiella ändamål. 

Som personligt resgods betraktas resgods 
som resanden kan visa upp för tullmyndighe-
ten vid sin ankomst till Finland. Som person-
ligt resgods betraktas också resgods som re-
sanden kan visa upp för tullmyndigheten 
först vid en senare tidpunkt, om resanden 
lägger fram en redogörelse för att det företag 
som ansvarar för transporten vid resandens 
avresa registrerat dessa varor som med-
följande resgods. 

På införsel av andra accispliktiga produk-
ter än de som avses i 19 a—19 c § tillämpas 
dessutom 95 d § i mervärdesskattelagen. 

Produkter som bevisligen har införskaffats 
beskattade i en annan medlemsstat är dock 
accisfria enligt vad som bestäms i 18 §. 
 

 
19 a § 

Den som vid ankomst från en i 18 b § av-
sedd medlemsstat eller från ett land utanför 
gemenskapen för med sig en större mängd 
sådana tobaksprodukter än den mängd som är 
accisfri enligt denna lag är skyldig att för den 
överstigande mängden betala accis, om vars 
grund och storlek bestäms i lagen om tobaks-
accis (1470/1994). 
 

19 a § 
De tobaksprodukter som med stöd av 19 § 

får föras in accisfritt får uppgå till högst föl-
jande mängder: 

1) 200 cigaretter, 
2) 100 cigariller, 
3) 50 cigarrer eller 
4) 250 gram pip- och cigarettobak. 
En resande får föra in flera än en tobaks-

produkt enligt 1 mom. accisfritt, om de pro-
centuella andelarna av de accisfria maxi-
mimängderna uppgår till sammanlagt högst 
100. 

Personer under 18 år får inte föra in to-
baksprodukter accisfritt. 

Som cigariller betraktas cigarrer som vä-
ger högst 3 gram. 
 

 
 19 b §

En resande får med stöd av 19 § accisfritt 
föra in 4 liter icke-mousserande viner och 16 
liter öl. 

En resande får dessutom accisfritt föra in 
1) 1 liter alkohol eller alkoholdrycker med 

en alkoholhalt som överstiger 22 volympro-
cent eller 

2) 2 liter alkohol eller alkoholdrycker med 
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en alkoholhalt på högst 22 volymprocent. 
En resande får accisfritt föra in produkter 

enligt såväl 2 mom. 1 som 2 punkten, om de 
procentuella andelarna av de skattefria 
maximimängderna uppgår till sammanlagt 
högst 100. 
 

 
 19 c § 

Med stöd av 19 § får därutöver det bränsle 
som finns i ett motordrivet transportmedels 
sedvanliga bränsletank och för varje motor-
drivet transportmedel högst 10 liter bränsle 
som transporteras med transportmedlet i en 
bärbar tank föras in accisfritt. 
 

 
 19 d § 

Den som vid ankomst från en i 18 b § av-
sedd medlemsstat eller från ett område utan-
för gemenskapen för med sig en större 
mängd tobaksprodukter än den mängd som 
är accisfri enligt denna lag är skyldig att för 
den överstigande mängden betala accis, om 
vars grund och storlek bestäms i lagen om 
tobaksaccis (1470/1994). I fråga om bräns-
len bestäms accisen på motsvarande sätt ut-
gående från lagen om accis på flytande 
bränslen (1472/1994). 
 

 
21 § 

Utöver vad 19 § 1 mom. stadgar tillämpas 
12 § tullagen i fråga om accisfrihet för hem-
komstgåvor som medförs av en person som 
hör till personalen på ett transportmedel i yr-
kesmässig trafik mellan Finland och ett land 
utanför gemenskapen. 
 

21 § 
Den som hör till personalen på ett trans-

portmedel i yrkesmässig trafik mellan Fin-
land och ett land eller område utanför ge-
menskapen får accisfritt föra in varor som 
hemkomstgåvor så som bestäms i 95 e § i 
mervärdesskattelagen.  

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 

——— 
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